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Araştırma Makalesi/Research Article 

 
İhracat ve İthalat Arasındaki Senkronizasyon: 

Türkiye’nin Sektörel Dış Ticareti Üzerine Ampirik  
Bir Uygulama 

 
 
 

Doç. Dr. Necmettin Alpay Koçak* 
Dr. Öğr. Üyesi Osman Murat Telatar** 

 
Öz 
 
İthalat ve ihracat arasındaki ilişki literatürde çoğunlukla uzun ve kısa dönem ilişkisi açısından 

ele alınmış, değişkenlerin dönem içi hareketliliği, başka bir ifade ile senkronizasyonu göz ardı 
edilmiştir. Bu çalışmada literatürdeki diğer çalışmalardan farklı olarak, Türkiye’deki ithalat ve ihracat 
arasındaki senkronizasyon 1997:02-2020:02 dönemi aylık verileri için sektörel ayrım yapılarak 
incelenmiştir. Bu amaçla söz konusu senkronizasyonun varlığı ve boyutları VAR-DCC-GARCH 
yöntemiyle analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, ihracat ve ithalat arasında bir senkronizasyon 
bulunmakta ve sektörlere göre senkronizasyon seviyeleri farklılık göstermektedir. Ayrıca, analiz 
döneminde etkisi test edilen çeşitli ekonomik krizlerin ithalat ve ihracat arasındaki senkronizasyonun 
üzerindeki etkilerinin kümeler ayrımında, yön ve boyut olarak değişiklik gösterdiği tespit edilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: İhracat, İthalat, Dinamik Koşullu Korelasyon, Senkronizasyon, Kümeleme Analizi, 
Panel Veri Analizi. 
JEL Sınıflandırması: F14, F17, C23, C38. 

 
The Synchronization Between Exports and Imports: An Empirical Analysis on Turkish 

Sectoral Foreign Trade 
 
Abstract 
 
The relationship between imports and exports is mostly discussed in terms of long and short-term 

relationships in the literature, and the periodic mobility of the variables, in other words, their 
synchronization is ignored. In this study, unlike other studies in the literature, the synchronization 
between imports and exports in Türkiye was examined by making a sectoral distinction for the monthly 
data for the 1997:02-2020:02 period. For this purpose, the existence and dimensions of the 
synchronization were analyzed with the VAR-DCC-GARCH method. According to the findings, there is 
a synchronization between exports and imports and the synchronization levels differ according to the 
sectors. In addition, it has been determined that the effects of various economic crises, the effects of 
which were tested during the analysis period, on the synchronization between imports and exports 
vary in terms of direction and size in the separation of clusters. 

 
Keywords: Export, Import, Dynamic Conditional Correlation, Synchronization, Cluster Analysis, Panel 
Data Analysis. 
JEL Classification Codes: F14, F17, C23, C38. 
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Giriş 
 
Ülkeler arasındaki mal akımları olarak da nitelendirilen dış ticaretin gelişimi ticaret 

hacminin artması yoluyla gerçekleşmiştir. Özellikle coğrafi keşifler sonucu yeni ticaret 
yollarının bulunmasıyla birlikte dünya ticaret hacminde önemli artışlar meydana gelmiştir. Bu 
dönemde Merkantilizm sayesinde dış ticaretin ihracat ayağı, Fizyokrasi akımı ile de dış 
ticaretin önündeki engellerin kaldırılması hususları ön plana çıkmıştır. Sanayi devrimi ile 
birlikte ise dış ticaret hacminin büyüklüğü, boyutu ve kapsamı bambaşka bir hal almıştır. 
Buharlı makinelerin icadı üretimde yepyeni bir süreci başlatarak, dünya dış ticaret hacminin 
hızlıca artmasına imkân vermiştir. İlerleyen dönemlerde teknolojik gelişme, ödemeler 
sisteminin kolaylaştırılması, taşımacılığın gelişmesi vb. etkenler uluslararası ticaretin 
kapsamını ve büyüklüğünü artırmıştır. Bu sayede uluslararası ticaretin kontrolü, denetimi ve 
gelişimine katkı sağlamasına imkân verecek örgütler, anlaşmalar ve birlikteliklerin ortaya 
çıkması gerçekleşmiştir. Yukarıda bahsedilen tüm bu gelişmeler, iktisat literatüründe dış 
ticaretin sürekli inceleme konusu yapılmasına ve dış ticaret ile ilgili teorilerin ortaya 
çıkmasına neden olmuştur. Böylece dış ticaretin en önemli göstergelerinden birini oluşturan 
mal ihracatı ve mal ithalatı arasındaki ilişkinin araştırılması da literatürde yaygın ve popüler 
hale gelmiştir.  

 
Ülke ekonomileri açısından dış ticaretin büyüklüğü kadar, ihracat ve ithalatın birlikte 

hareketliliği de önem arz etmektedir. Bu bağlamda ihracatın ithalatı ne ölçüde karşıladığı, 
ekonomik büyümenin içerisinde dış ticaretin rolü ve etkisi, dışa açıklık oranı gibi konu ve 
kavramlar politika yapıcılarının ve araştırmacıların dikkatle izlediği temel gösterge ve 
hususlar haline gelmiştir. Bununla birlikte, ithalat ihracat ilişkisinin incelenmesi bir yandan 
ödemeler bilançosu kaynaklı krizlerin önceden tespiti, öte yandan dış ticarete dayalı emek 
piyasasındaki istihdamın boyutu ve değişiminin gözlemlenebilmesi açısından da önem 
taşımaktadır. Dolayısıyla ithalat ihracat hareketliliğinin her dönem bazında incelenmesi son 
derece önemlidir.  

 
Literatürde ithalat ve ihracat ilişkisi sadece uzun ve kısa dönem ilişkileri açısından ele 

alınmış, söz konusu değişkenlerin zaman içinde başka bir ifadeyle orta vadede nasıl hareket 
ettiği incelenmemiştir. Bu çalışmanın amacı literatürdeki diğer çalışmalardan farklı olarak 
ithalat ve ihracat ilişkisinin zaman içinde ve alt sektörler ayrımında nasıl geliştiğini araştırmak 
ve böylece literatüre bu yönde katkı sağlamaktır. Böylece hem ithalat ve ihracat alt 
kalemlerinin birbirlerini nasıl etkilediği tespit edilebilecek, hem de söz konusu alt kalemlerin 
etkileşimlerinin zaman içinde nasıl değişim gösterdiği belirlenebilecektir. Bu durum ise 
politika yapıcılarına bahsedilen alt kalemlerden hangilerine teşvik, kısıtlama ya da istisna 
uygulanabileceği konusunda karar verebilme imkânı sunacaktır. Bahsedilen bu amacı 
gerçekleştirmek için çalışmada kullanılan ithalat ve ihracat değişkenlerinin arasındaki 
senkronizasyonun varlığı ve boyutları Vektör Otoregresif-Dinamik Koşullu Korelasyon-
Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Farklı Yayılım (VAR-DCC-GARCH) yöntemiyle ortaya 
konmaya çalışılacaktır. Ayrıca, ihracat ve ithalat sektörleri arasındaki dinamik ilişki 
katsayıları, K-Means kümeleme analiziyle gruplaştırılacak ve elde edilen kümelerin ekonomik 
krizlerden etkilenme dereceleri panel veri tahminiyle araştırılacaktır. Çalışmanın bundan 
sonraki bölümlerinde ithalat ve ihracat değişkenleri arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmaların 
sunulduğu literatür kısmına yer verilmiştir. Daha sonra ise veri seti ve ekonometrik yöntem 
tanıtılarak, ampirik analizden elde edilen bulgular irdelenmiştir.  

 
1. Literatür  
 

Literatürde ithalat ihracat ilişkisi üzerine yapılan ampirik çalışma sayısı oldukça 
fazladır. Çok sayıdaki bu çalışmaların önemli bir kısmını da ithalat ve ihracat arasındaki uzun 
dönem ilişkisini araştıran çalışmalar oluşturmaktadır. Söz konusu bu ilişkiyi inceleyen 
çalışmaların sonuçları her ne kadar ele alınan ülke, incelenen dönem ve uygulanan 



Bankacılar Dergisi 

5 

yöntemlere göre farklılık gösterse de, çalışmaların önemli bir kısmında ihracat ve ithalat 
değişkenlerinin uzun dönemde birlikte hareket ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte 
ilişkinin yönü hakkında tam bir sonuç birliği bulunmamaktadır. Buna göre çalışmaların 
bazılarında ithalattan ihracata doğru ilişki saptanmışken, bazı çalışmalarda ise ihracattan 
ithalata doğru bir ilişki bulunduğu sonucuna varılmıştır. Bazı çalışmalar ise söz konusu iki 
değişkenin birbirlerini karşılıklı olarak etkilediğini tespit etmiştir. Öte yandan az sayıda 
olmakla birlikte, literatürde ithalat ve ihracat değişkenleri arasında herhangi bir ilişkinin 
bulunmadığı sonucuna ulaşan çalışmalar da bulunmaktadır.  

 
Bahmani-Oskooee ve Rhee (1997), 1963-1991 dönemi üçer aylık verilerle ihracat ve 

ithalat arasındaki uzun dönem ilişkisini Johansen eşbütünleşme testi yardımıyla Kore için 
araştırmışlar ve söz konusu değişkenlerin eşbütünleşik olduğunu saptamışlardır. Benzer bir 
şekilde Emmy, Baharom, Radam ve IIIisriyani (2009), 1961-2007 dönemi aylık verileri ile 
Malezya için; Herzer ve Nowak-Lehmann (2006), 1975-2004 dönemi yıllık verileri ile Şili için; 
Yamak, Yamak ve Koçak (2016) ise 1840-1913 dönemi yıllık verileri ile Osmanlı Devleti için 
ihracat ve ithalat değişkenlerinin eşbütünleşik olduklarını tespit etmişlerdir. 

 
Arize (2001), 1973-1998 dönemi üçer aylık verilerle 50 ülkede ihracat ve ithalat 

arasındaki uzun dönem ilişkisini araştırmıştır. Uygulamış olduğu Johansen eşbütünleşme 
testi sonuçlarına göre 35 ülke için ihracat ve ithalat değişkenlerinin uzun dönemde birlikte 
hareket ettiklerini, başka bir ifadeyle değişkenlerin eşbütünleşik olduğunu belirlemiştir. 
Irandoust ve Ericsson (2004) ise 6 ülke de 1971-1997 dönemi için ihracat ve ithalat ilişkisini 
araştırmışlardır. Yazarlar uygulamış oldukları Johansen eşbütünleşme testi sonucunda 
Almanya, İngiltere, İsveç ve ABD’de değişkenlerin eşbütünleşik olduklarını saptamışlardır. 
Baek (2016), ihracat ve ithalat ilişkisini G-7 ülkeleri için 1989-2013 dönemi üçer aylık verileri 
ile incelemişlerdir. Gecikmesi dağıtılmış otoregresif (ARDL) sınır testinin uygulandığı 
çalışmada değişkenlerin eş bütünleşik olduğu saptanırken, Fransa, Japonya ve İngiltere’de 
ithalat ve ihracat arasında karşılıklı, Kanada’da ithalattan ihracata, Almanya’da ise ihracattan 
ithalata doğru uzun dönem ilişkisinin bulunduğu tespit edilmiştir. Arize ve Bahmani-Oskooee 
(2017) ise söz konusu ilişkiyi 100 ülke için 1973-2015 dönemi üçer aylık verilerle doğrusal 
olmayan ARDL sınır testi (NARDL) yardımıyla araştırmışlar ve 96 ülkede ithalat ve ihracat 
değişkenlerinin eşbütünleşik olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Liew ve Tang (2019), 10 
ASEAN ülkesi için 1989-2017 dönemi aylık verileri ile ihracat ve ithalat ilişkisini ARDL sınır 
testi yaklaşımıyla incelemişlerdir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre söz konusu on 
ülkenin sadece beşinde (Endonezya, Malezya, Singapur, Tayland ve Vietnam) değişkenler 
eşbütünleşiktir. Buna göre bahsedilen beş ülkede ithalattan ihracata doğru pozitif yönlü uzun 
ve kısa dönem ilişkisi mevcuttur. Barış-Tüzemen (2019) da benzer bir şekilde 10 ülke için 
1960-2017 dönemi verileriyle değişkenler arasındaki ilişkiyi doğrusal ve doğrusal olmayan 
yöntemler yardımıyla test etmiştir. Çalışmanın ampirik kısmında ADRL ve NARDL testlerini 
kullanan yazar, doğrusal analiz sonucunda sadece üç ülkede değişkenlerin eşbütünleşik 
olduğunu ortaya koyarken, doğrusal olmayan analiz sonucunda sekiz ülke için 
eşbütünleşmenin varlığını tespit etmiştir. 

 
Sharafat (2013), Engle-Granger ve Johansen eşbütünleşme testleri yardımıyla 1948-

2012 dönemi için Pakistan’da ihracat ve ithalat arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışmadan 
elde edilen bulgulara göre değişkenlerin eşbütünleşik olduğu ve ithalattan ihracat doğru 
pozitif yönlü bir uzun dönem ilişkisi bulunduğu tespit edilmiştir. Narayan ve Narayan (2004), 
Fiji ve Papua Yeni Gine için yapmış oldukları çalışmada, değişkenlerin eşbütünleşik 
olduklarını tespit etmişlerdir. Uygulanan ARDL testi sonuçlarına göre ithalattan ihracata 
doğru bir uzun dönem ilişkisi söz konusu iken, ihracattan ithalata doğru herhangi bir uzun 
dönem ilişkisi bulunmamaktadır. İthalattan ihracat doğru uzun dönem ilişkisi bulunduğunu 
ileri süren bir diğer çalışma ise Mensah ve Okyere (2018)’dir. Yazarlar 2002-2015 dönemi 
için Gana’da değişkenlerin eşbütünleşik olduğunu saptamışlardır. Chaudhry, Butt ve Chani 
(2017) ise Pakistan için uygulamış oldukları ARDL testi sonuçlarına göre değişkenlerin 
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eşbütünleşik olduğunu ve uzun dönemde ithalattan ihracata doğru pozitif yönlü bir ilişki 
bulunduğunu saptamışlardır.  

 
Jiranyakul (2012), Tayland için 2000-2011 dönemi aylık verileri ile ithalat ve ihracat 

arasındaki ilişkiyi ARDL testi yardımıyla incelemiştir. Çalışmadan elde edilen ampirik 
sonuçlara göre değişkenler eşbütünleşik olup, ihracat ve ithalat arasında karşılıklı pozitif 
yönlü bir uzun dönem ilişkisi bulunmaktadır. Babatunde (2014), 1960-2014 dönemi verileriyle 
Nijerya’da ithalat ihracat ilişkisini araştırmışlardır. Uygulanan tüm eşbütünleşme testlerinin 
sonuçlarına göre değişkenlerin eşbütünleşik oldukları, hem uzun hem de kısa dönemde 
ihracat ve ithalat arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunduğu saptanmıştır. Mohamed, Saafi ve 
Farhat (2004), Tunus için uygulamış olduğu Toda Yamamoto nedensellik testi sonuçlarına 
göre ihracat ve ithalat arasında karşılıklı nedensellik bulunduğunu ortaya koymuşlardır. 

 
Literatürdeki çalışmaların önemli bir kısmı ihracat ve ithalat artasında uzun dönem 

ilişkisi bulunduğunu ileri sürmekle birlikte değişkenlerin uzun dönemde birlikte hareket 
etmediğini öne süren çalışmalar da bulunmaktadır. Örneğin Uyar-Bozdağlıoğlu (2007), 1990-
2007 dönemi için Türkiye’de; Konya ve Singh (2008), 1950-2005 dönemi için Hindistan’da 
ihracat ve ithalat değişkenlerinin eşbütünleşik olmadığını belirlemişlerdir. Benzer bir şekilde 
Husein (2004), 1960-2007 dönemi için 10 MENA ülkesinin sadece dördünde eşbütünleşme 
olduğunu, diğer altı ülkede ihracat ve ithalat değişkenleri arasında uzun dönemde birlikte 
hareketliliğin bulunmadığını tespit etmiştir.  

 
Türkiye üzerine yapılan ampirik çalışmalarda ise ithalat ve ihracat arasındaki ilişkinin 

karşılıklı olarak incelenmesinden ziyade ithalat ve ihracatın ekonomik büyüme, döviz kuru ve 
enflasyon gibi değişkenlerle olan etkileşimi araştırılmıştır. Bu çalışmalardan elde edilen 
sonuçlarda ele alınan dönem, uygulanan yöntem ve kullanılan değişkenlere göre farklılık 
göstermektedir. Örneğin Demirhan (2005), 1978:01-2004:03 dönemi üçer aylık verilerle 
uyguladığı Granger nedensellik testi sonuçlarına göre ithalat ve ihracat değişkenleri arasında 
nedensellik bulunmadığını tespit etmiştir. Benzer bir şekilde Barışık ve Demircioğlu 
(2006),1980-2001 yılı verileriyle uygulamış oldukları Engle-Granger eşbütünleşme ve 
Granger nedensellik testi sonuçlarına göre, değişkenlerin eşbütünleşik olduklarını ancak 
aralarında nedensellik bulunmadığını ortaya koymuşlardır. Buna karşın Yılmaz ve Kaya 
(2007), gerçekleştirmiş olduğu VAR model tahmini ve Granger nedensellik testi sonucunda 
değişkenler arasında karşılıklı nedenselliğin bulunduğunu saptamışlardır. Uyar-Bozdağlıoğlu 
(2007), 1990:01-2017:12 dönemi aylık verilerle gerçekleştirdiği Engle-Granger eşbütünleşme 
testine göre değişkenlerin eşbütünleşik olmadığını ortaya koymuştur. Öte yandan Çelik ve 
İlkay (2016), 1984-2014 dönemi için Türkiye’de ithalattan ihracat doğru pozitif yönlü uzun 
dönem ilişkisi bulunduğunu ortaya koymuşlardır. Ayrıca çalışmada uygulanan Granger 
nedensellik testi sonuçlarına göre ithalattan ihracata doğru tek yönlü nedensellik olduğu 
belirlenmiştir. Koyuncu ve Ünal (2019) ise Çelik ve İlkay (2016) sonuçlarına benzer bir 
şekilde değişkenlerin eşbütünleşik olduğunu, ancak söz konusu uzun dönem ilişkisinin 
ithalattan ihracata doğru değil ihracattan ithalata doğru olduğunu ileri sürmüşlerdir. 

 
Yukarıda bahsedilen çalışmaların yanı sıra konu ile ilgili yapılan diğer çalışmaların yer 

aldığı literatür özeti tablosu Tablo’1 de gösterilmiştir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bankacılar Dergisi 

7 

 
Tablo 1. İthalat İhracat İlişkine Yönelik Literatür Özeti Tablosu 

Yazar(lar) Ülke Dönem Yöntem Sonuç 

Bahmani-
Oskooee ve 
Rhee (1997) 

Kore 
1963-1991 
(üçer aylık) 

-Johansen Eşbütünleşme 
Testi 

 Eşbütünleşik 

Arize (2001) 50 Ülke 
1973:02-
1998:01 
(üçer aylık) 

-Johansen Eşbütünleşme 
Testi 

 Eşbütünleşik 
(35 ülke için) 

Irandoust ve 
Ericsson 

(2004) 
6 Ülke 

1971:01-
1997:04 
(üçer aylık) 

-Johansen Eşbütünleşme 
Testi 

 Eşbütünleşik 
(Almanya, İngiltere, 
İsveç, ABD) 

Narayan ve 
Narayan (2004) 

Fiji ve 
Papua 
Yeni Gine 

1960-2000 
/Fiji 
1960-1998 
/Papua Yeni 
Gine 

-ARDL 
 Eşbütünleşik 

M → X  
X ↛ M 

Demirhan 
(2005) 

Türkiye 
1987:01-
2004:03 
(üçer aylık) 

-Granger Nedensellik Testi  X ↮ M 

Barışık ve 
Demircioğlu 

(2006) 
Türkiye 1980-2001 

-Engle-Granger 
Eşbütünleşme Testi 
-Granger Nedensellik Testi 

 Eşbütünleşik 

 X ↮ M 

Herzer. ve 
Nowak-

Lehmann 
(2006) 

Şili 1975-2004 

-Gregory-Hansen 
Eşbütünleşme Testi 
-Dinamik En Küçük Kareler 
(DOLS)  

 Eşbütünleşik 

Yılmaz ve Kaya 
(2007) 

Türkiye 
1990:01-
2006:06 
(aylık veri) 

-VAR 
-Granger Nedensellik Testi 

 X↔M 

Uyar-
Bozdağlıoğlu 

(2007) 
Türkiye 

1990:01-
2007:12 
(aylık veri) 

-Engle-Granger 
Eşbütünleşme Testi 

 Eşbütünleşme yok 

Konya ve 
Singh (2008) 

Hindistan 1950-2005 

-Johansen Eşbütünleşme 
Testi 
-Saikkonen-Lütkepohl 
Eşbütünleşme Testi 

 Eşbütünleşme yok 

Emmy ve 
diğerleri (2009) 

Malezya 
1961-2007 
(aylık veri) 

-Johansen Eşbütünleşme 
Testi 

 Eşbütünleşik 
 

Jiranyakul 
(2012) 

Tayland 
2000-2011 
(aylık veri) 

-ARDL 

 Eşbütünleşik 
M → X (+) 
X → M (+) 
(sermaye malları 
için) 

Ramakrishna 
ve Sadeghi 

(2013) 

Hindistan 
ve İran 

1970-2010 
-Engle-Granger 
Eşbütünleşme Testi 

 Eşbütünleşik 
M → X (+) 

Sharafat (2013) Pakistan 1972-2012 -Engle-Granger 
Eşbütünleşme Testi 

 Eşbütünleşik 
M → X (+) 

Babatunde 
(2014) 

Nijerya 1960-2014 

-Johansen Eşbütünleşme 
Testi 
-ARDL  
-Tam Değiştirilmiş En Küçük 
Kareler (FMOLS) 
-DOLS 
-Toda Yamamoto 
Nedensellik Testi 

 Eşbütünleşik 
X → M (+) 
M → X (+) 

 X↔M 
Petrol İhracatı→Petrol 
İthalatı 
Petrol hariç ithalat→ 
Petrol hariç ihracat 
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Husein (2014) 
10 MENA 
Ülkesi 

1960-2007 
-ARDL 
-FMOLS 

 Eşbütünleşik  
(4 ülkede) 
X → M (+)/İsrail, 
Ürdün, Tunus 
M →X (+)/İran, 
Ürdün 

Mohamed ve 
diğerleri (2014) 

Tunus 
2005:01-
2013:08 
(aylık veri) 

-Toda Yamamoto 
Nedensellik Testi 

 X ↔ M 
(Nedensellik) 

Acquah ve 
Acquah (2015) 

Gana 1948-2012 
-Engle-Granger 
Eşbütünleşme Testi 
-Granger Nedensellik Testi 

 Eşbütünleşik 
X → M (+)/uzun ve 
kısa dönem 

 M →X (+)/uzun ve 
kısa dönem 

Baek (2016) 
G-7 
Ülkeleri 

1989:01-
2013:04 
(üçer aylık) 

-ARDL 

 Eşbütünleşik 
M → X (+) 
(Kanada, Fransa, 
Japonya, İngiltere) 
X → M (+) 
(Fransa, Almanya, 
Japonya, İngiltere) 

Çelik ve İlkay 
(2016) 

Türkiye 
1984:01-
2014:04 
(üçer aylık) 

-Johansen Eşbütünleşme 
Testi 
-Granger Nedensellik Testi 

 Eşbütünleşik 
M → X (+) 

 M → X 
(Nedensellik) 

Yamak ve 
diğerleri (2016) 

Osmanlı  
Devleti 

1840-1913 

-Engle-Granger 
Eşbütünleşme Testi 
-Johansen Eşbütünleşme 
Testi 

 Eşbütünleşik 

Arize ve 
Bahmani-
Oskooee 

(2017) 

100 Ülke 

1973-2015 
(ülkeden 
ülkeye 
değişiklik 
gösteren 
üçer aylık 
veri) 

-Doğrusal Olmayan ARDL 
(NARDL) Testi 

 Eşbütünleşik 
(96 ülke için) 

Chaudhry ve 
diğerleri (2017) 

Pakistan 1950-2013 
-ARDL 
-Granger Nedensellik Testi 

 Eşbütünleşik 
M → X (+) 

 X↔M 
(Nedensellik) 

Mensah ve 
Okyere (2018) 

Gana 2002-2015 
-Johansen Eşbütünleşme 
Testi 
-Granger Nedensellik Testi 

 Eşbütünleşik 
M → X  
X ↛ M 

Barış-Tüzemen 
(2019) 

10 Ülke 1960-2017 
-ARDL 
-NARDL 

 Eşbütünleşik 
(3 ülke için-ARDL) 
(8 ülke için-NARDL) 

Koyuncu ve 
Ünal (2019) 

Türkiye 
1960:01-
2019:08 
(aylık veri) 

-NARDL 
 Eşbütünleşik 

X → M (+) 

Liew ve Tang 
(2019) 

ASEAN-
10 Ülkesi 

1989:01-
2017:11 
(aylık veri) 

-ARDL 

 Eşbütünleşik 
(Endonezya, 
Malezya, Singapur, 
Tayland, Vietnam) 
M → X (+) 
/uzun ve kısa dönem 
için 



Bankacılar Dergisi 

9 

Goh, Tang ve 
Sam (2020) 

ABD 

1948-2014 
(yıllık veri 
1975:01-
2015:02 
(üçer aylık) 

-ARDL 

 Eşbütünleşik 
ABD ihracatı-Diğer 
ülkeler ithalatı 

 Eşbütünleşme yok 
ABD ithalatı-diğer 
ülkeler ihracatı 

 
2. Veri Seti ve Yöntem  
 

Çalışmada analiz edilen veri, Türkiye’ye ait SITC Rev.3 sınıflamasına göre ithalat (M) 
ve ihracat (X) miktar endekslerinin aylık büyüme oranlarıdır. SITC Rev.3 sınıflamasına göre 
ticaret kolları aşağıdaki gibidir. 

 
• Canlı Hayvanlar ve Gıda Maddeleri (0), 
• İçki ve Tütün (1), 
• Akaryakıt Hariç Yenilmeyen Hammaddeler (2), 
• Mineral Yakıtlar, Yağlar ve Alkali Ürünler (3), 
• Hayvansal, Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar, Mumlar (4), 
• Başka Yerde Belirtilmeyen Kimya Sanayi ve Buna Bağlı Sanayi Ürünleri (5), 
• Başlıca Sınıflara Ayrılan İşlenmiş Mallar (6), 
• Makinalar ve Ulaştırma Araçları (7), 
• Çeşitli Mamül Eşya (8). 

 
İthalat için “M”, ihracat için “X” kısaltması ile sektörler için parantez içinde verilen 

kodlar kullanılmıştır. Endeksler, mevsimsel düzeltilmiş ve 2010=100 referanslıdır. Analiz 
dönemi olarak 1997:02-2020:02 dönemi belirlenmiştir. Ampirik analizde kullanılan veri seti, 
Türkiye İstatistik Kurumu’nun Dış Ticaret Endeksleri veri tabanından temin edilmiştir. Türkiye 
İstatistik Kurumu veri tabanında başlangıç yılı 1997 yılı olması nedeniyle veri seti daha geriye 
götürülememiştir. Diğer taraftan, 2020 yılı ve sonrasında tüm dış ticaret akımları COVID-19 
pandemisinden derin şekilde etkilenmiş ve etkinin bitip normale döndüğüne dair bir ampirik 
bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle veri seti 2020 yılı Şubat ayında sonlandırılmıştır.  

 
İhracat ve ithalat için 8 SITC ticaret sektörüne ait endekslerin logaritmalarının birinci 

farkı alınarak aylık büyüme oranları hesaplanmıştır. Veri setine ilişkin tanımlayıcı istatistikler 
Tablo 2’de verilmiştir. 

 
Bu çalışmada ithalat ve ihracat arasındaki sektörel senkronizasyon, zamana bağlı 

değişen (dinamik) ilişki (korelasyon) parametreleri ile dinamik korelasyon katsayıları, bir diğer 
ifadeyle Vektör Otoregresif-Dinamik Koşullu Korelasyon-Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu 
Farklı Yayılım (VAR-DCC-GARCH) modeli yardımı ile ithalat ve ihracat şoklarının ortak 
hareketi ölçülmeye çalışılmıştır. DCC (Dinamik Koşullu Korelasyon) modeli ithalat ve ihracat 
şokları arasında kısa ve uzun dönemli bir ilişkiden ziyade şoklar arasında ortak bir hareketin 
(konjonktürel sıklıkta) varlığını araştırmaktadır. 

 
Literatür özetinden anlaşıldığı üzere ithalat-ihracat üzerine araştırmalarda 

eşbütünleşme analizinde sıklıkla yer verilmektedir. Eşbütünleşme analizi, durağan oldukları 
seviyeler göz önünde alınarak, değişkenler arasındaki ilişkinin “uzun dönemde” var olup 
olmadığını araştıran bir analizdir. Sonrasında, uzun dönem ilişkinin varlığına göre “kısa 
dönem” ilişkileri araştırılmaktadır. Senkronizasyon analizi ise “uzun-kısa” ayrımına girmeden, 
durağan olan değişkenler arasında zaman içinde değişebilen yapıda bir ilişkinin varlığını 
araştıran kısa-orta dönemlik bir analiz perspektifi sunmaktadır. Böylelikle, eşbütünleşme 
analizinin aksine senkronizasyon analizinde değişkenler arasındaki ilişkinin zaman içindeki 
gelişimi gözlenebilmektedir. 
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Tablo 2. Tanımlayıcı İstatistikler 

Sektörler Minimum Maksimum Toplam Medyan Ortalama Varyans 
Standart 

Sapma 
Değişim 

Katsayısı 
X0 -0,338 0,513 1,225 0,002 0,004 0,007 0,085 19,255 

X1 -0,932 1,026 -0,331 0,010 -0,001 0,036 0,189 -158,254 

X2 -0,628 0,559 1,430 0,004 0,005 0,016 0,125 24,303 

X3 -1,847 1,529 1,801 0,034 0,007 0,148 0,384 59,147 

X4 -0,791 0,790 0,389 -0,003 0,001 0,070 0,265 189,061 

X5 -0,587 0,352 2,224 0,011 0,008 0,007 0,084 10,521 

X6 -0,277 0,165 1,763 0,006 0,006 0,002 0,043 6,751 

X7 -0,300 0,341 3,023 0,008 0,011 0,007 0,082 7,556 

X8 -0,375 0,366 1,222 0,005 0,004 0,002 0,049 11,159 

M0 -1,027 0,757 2,181 0,020 0,008 0,051 0,226 28,764 

M1 -0,792 1,247 0,514 0,026 0,002 0,078 0,280 150,949 

M2 -0,645 1,068 0,788 0,002 0,003 0,035 0,188 66,100 

M3 -0,370 0,377 0,806 0,004 0,003 0,004 0,061 21,059 

M4 -0,837 0,715 0,701 0,012 0,003 0,048 0,218 86,180 

M5 -0,183 0,363 1,733 0,002 0,006 0,004 0,064 10,160 

M6 -0,325 0,412 1,437 0,003 0,005 0,006 0,078 14,964 

M7 -0,258 0,438 1,322 0,003 0,005 0,007 0,084 17,681 

M8 -0,405 0,507 1,270 0,005 0,005 0,006 0,077 16,858 

Not: 
a
 İhracat ve ithalat için 8 SITC ticaret sektörüne ait endekslerin doğal logaritmalarının birinci farkı 

olarak ifade edilen aylık değişim oranlarıdır. 
b
 Gözlem sayısı 277’dir.  

 

 
VAR-DCC-GARCH modelinin tahmini sırasıyla VAR (Vektör Otoregresif) ve GARCH-

DCC modellerinin tahmin edilmesini içermektedir. Sistemdeki tüm değişkenlerin içsel 
varsayıldığı VAR modeli Lütkepohl (2005) çalışmasında önerildiği şekliyle tahmin edildikten 
sonra bu tahminin sonucu olan hata terimleri (standartlaştırılmış formda) DCC-GARCH 
modeline (Engle, 2002) koşulur. (1) numaralı eşitliklerde VAR-DCC-GARCH model yapısı 
ifade edilir. 

 
𝑦𝑡 = 𝜇 + 𝐴1𝑦𝑡−1 + 𝜖𝑡 (VAR Modeli)

𝜖𝑡 = 𝐻𝑡
1/2

𝑢𝑡 (GARCH Modeli)

𝐻𝑡 = 𝐷𝑡𝑅t𝐷𝑡 (DCC Modeli)

𝑅𝑡 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑞1,1,𝑡
−1/2

, … , 𝑞1,1,𝑡
−1/2

)𝑄𝑡𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑞1,1,𝑡
−1/2

, … , 𝑞1,1,𝑡
−1/2

) (DCC Ayrıştırma)

𝑄𝑡 = (1 − 𝛼 − 𝛽)𝑄‾ + 𝛼𝑢𝑡−1𝑢′𝑡−1 + 𝛽𝑄𝑡−1 (Kovaryans tahmini)

   (1) 

 
𝑡 = 1997: 02,… ,2020: 02 için 277 gözlem ihtiva eder; 𝑦𝑡, 𝑦𝑡 = (𝑦1,𝑡 , … , 𝑦18,𝑡)′ dokuz 

adet sektörün ihracat ve ithalat miktar endekslerinin doğal logaritmasının birinci farklarından 
oluşan (18 × 𝑡) uzunluğunda vektörü temsil etmektedir. 𝐴1 zamana göre sabit (18 × 18) 
büyüklüğünde katsayı matrislerini, 𝐸(𝑦𝑡)’nin sabit bir sayıya eşit olması durumunda temsilen 

𝜇 = (𝜇1, … , 𝜇18), (18 × 1) uzunluğunda sabit katsayı vektörünü ve 𝜖𝑡 ise 𝜖𝑡 = (𝜖1,𝑡, … , 𝜖18,𝑡)′ 
(18 × 𝑡) boyutunda 𝐸(𝑢𝑡) = 0 ve 𝑠 ≠ 𝑡 için 𝐸(𝑢𝑡 , 𝑢′𝑠) = 0 özelliklerine sahip tesadüfi yürüyüş 
sürecini göstermektedir. VAR modelinde gecikme uzunluğu 1 olarak alınmıştır. Hata terimleri 
𝐸(𝑢𝑡, 𝑢′𝑡) = (ℎ𝑖,𝑗,𝑡)  ise 𝑖, 𝑗 = 1,… ,18 olmak üzere zamana bağlı koşullu kovaryans matrisine 

sahiptir. 𝐷𝑡 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝐻1,1,𝑡
1/2

, … , 𝐻18,18,𝑡
1/2

)′, koşullu varyansın köşegen matrisini ifade etmektedir. 
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İhracat ve ithalat arasındaki senkronizasyonun ölçüsü, 𝑅𝑡 , (18 × 18) boyutlarında ve 

𝑡’ye bağlı olarak değişen koşullu korelasyonlar ile ifade edilmektedir. Zamana bağlı olarak 
değişen koşullu kovaryanslar 𝑄𝑡 = (𝑞𝑖,𝑗,𝑡) ile temsil edilmekte ve 𝑢𝑡 = (𝑢1,𝑡, … , 𝑢18,𝑡)′ hata 

terimleri vektörünü; 𝑄‾ , 𝑢𝑡’nin koşulsuz kovaryans matrisini, 𝛼 ve 𝛽 ise 𝛼 + 𝛽 < 1 koşulunu 

sağlayan pozitif sayıları ifade etmektedir. 𝑢𝑡 normal dağılmadığı için çalışmada DCC modeli 
çok değişkenli 𝑡-dağılımı altında en yüksek olabilirlik benzeri (QML) tahmincisi ile tahmin 
edilmiştir (Antonakakis, 2012). 

 
İthalat ve ihracatın sektörel ayrımda karşılıklı ilişkilerin dinamik bir şekilde 

gözlemlenebilmesi için VAR-DCC-GARCH yöntemi tercih edilmiştir. Bu yöntem ile 
değişkenler arasındaki korelasyon zaman içinde gözlemlenebilmektedir. VAR-DCC-GARCH 
modelinin uygulanabilmesi için değişkenlerinin sahip olması gereken yegâne şart 
değişkenlerin durağan oldukları seviyede kullanılmalarıdır. Diğer taraftan, değişkenlerin 
zaman serisi uzunluğu açısından yeterli olmaları beklenir. 

 
İthalat ve ihracat arasındaki senkronizasyonun sektörler arasında farklılaşma 

eğilimlerinin incelendiği çalışmada, sektörler arası uzaklık ölçüsü olarak, ithalat ve ihracat 

arasında ölçülen senkronizasyonun (𝑅𝑡) aritmetik ortalamasından hesaplanan değerler (𝑅‾) 
kullanılmıştır. Söz konusu bu uzaklık ölçülerine Hartigan ve Wong (1979) tarafından önerilen 
ve (2) numaralı eşitliklerde açıklanmaya çalışılan K-Means kümeleme analizi uygulanmıştır.  

𝑀𝑘 = (1/𝑛𝑘)∑ 𝑥𝑖,𝑘
𝑛𝑘
𝑖=1

𝜖𝑡 = 𝐻𝑡
1/2

𝑢𝑡

𝐸𝑘
2 = ∑ 𝑒𝑘

2K
𝑘=1

  (2) 

 
VAR-DCC-GARCH analizi (1) sonucunda, her bir değişken için analiz dönemi 

boyunca dinamik koşullu korelasyon katsayıları elde edilmektedir. Bu yeni veri setine uygulan 
kümeleme analizi ile değişkenlerin nasıl gruplanacağı gözlemlenebilecektir. Böylelikle, hangi 
değişken gruplarının korelasyon katsayılarının beraber hareket ettiği ortaya konulabilecektir. 

 
Veri küme sayısını gösteren 𝐾, ve 𝑖 = 1, . . . , 𝑘 kümeleri temsil etmekte ve 𝑘 adet veri 

noktası (𝑥𝑖,𝑘) gözlemleri seçilerek 𝑀𝑘 k adet küme merkezi seçilir. Sonrasında, hesaplanan 

küme içi hata kareleri ortalamaları (𝑒𝑖
2) ve toplamı “toplam karesel hata” (𝐸𝑘

2) elde edilir. Bu 

süreç k adet 𝑀𝑘 küme merkezleri sabitlenene kadar devam eder. 𝐾 sisteme girdi olarak 
verilir. Rousseeuw (1987) çalışmasında önerildiği şekilde toplam karesel hatayı en küçük 
yapan 𝐾 seçimi bu çalışmada benimsenmiştir. 

 
Bununla birlikte çalışmada, (9 × 9) boyutlarında ve 𝑡’ye bağlı olarak değişen ithalat ve 

ihracat arasındaki sektörel senkronizasyon verileri (𝑅𝑡) panel veri şeklinde yeniden 

düzenlenerek (𝑖 = 9, 𝑡 = 277, 𝑛 = 2493), 1997:02-2020:02 döneminde yaşanmış ekonomik 

krizlerin 𝑅𝑡’ler üzerindeki etkileri ölçülmeye çalışılmıştır. Ayrıca analiz döneminde etkili 
olabileceği düşünülen üç adet ekonomik kriz/şok; 1998 yılında meydana gelen Rusya krizi, 
2009 küresel ekonomik kriz ve 2016 yılında darbe girişimiyle gerçekleşen ekonomik şok 
etkileri ele alınmıştır. Çalışmada tahmin edilen panel veri modeli (3) numaralı eşitlikte 
gösterilmiştir. 

 
𝑑𝑐𝑖,𝑗,𝑡 = 𝜈𝑖,𝑗 + 𝜆1𝐷1998:05 + 𝜆2𝐷2008:11 + 𝜆3𝐷2016:07 + 𝜀𝑖,𝑗,𝑡     (3) 

 
𝑑𝑐𝑖,𝑗,𝑡; 𝑅𝑡’lerin birim dağılım [−1,1] dışına çıkarılması için 𝑙𝑜𝑔((1 + 𝑅𝑖,𝑗,𝑡)/(1 − 𝑅𝑖,𝑗,𝑡)) 

dönüşümü uygulanmıştır. Bu dönüşümden dolayı katsayılar etkilenmemektedir. 𝜈𝑖,𝑗 sabit 

terimleri, 𝜆1,…,5 ise ekonomik kriz kukla değişkenlerin katsayıları tahminlerini ve 𝜀𝑖,𝑗,𝑡 ise 

normal dağılan hata terimlerini temsil etmektedir. 
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Ekonomik kriz kuklaları 𝑇 = (1998: 05, 2008: 11, 2016: 07) olmak üzere 𝑡 ≥ 𝑇 ise 

𝐷𝑇 = 0.7(0,…,12), değilse 𝐷𝑇 = 0 olacak şekilde ifade edilmiştir. Bu kuklalarda krizlerin 
etkilerinin 12 ay boyunca azalan etkiye sahip olduğu varsayılmıştır (Kaiser ve Maravall, 
2000). (3) numaralı eşitlikten hareketle Hausman (1978) tarafından önerilen test yapılarak, 
Amemiya ve MaCurdy (1986) ve Hausman ve Taylor (1981) tarafından önerilen araç 
değişkenler-tesadüfi etkiler tahmincisi kullanılarak katsayı tahminleri gerçekleştirilmiştir. 
Cameron, Jonah ve Douglas (2011) tarafından önerilen kümelenmiş bootstrap yaklaşımı 
kullanılarak elde edilen standart hatalar ise %95 güven düzeyinde 1000 tekrarlı olarak 
hesaplanmıştır. 

 
3. Ampirik Bulgular 
 

(1) numaralı modelin tahmin sonuçları Tablo 3’te verilmiştir
1. Modelin hata terimlerinde otokorelasyon ve değişen varyans problemleri Hosking (1980) 
çalışmasında açıklanan testler aracılığı ile test edilmiştir. Boş hipotezi “otokorelasyon yoktur” 

olan 𝐻10 testi ile boş hipotezi “değişen varyans yoktur” olan 𝐻10
2  testlerinin sonuçları da Tablo 

3’te sunulmuştur. Boş hipotezler %95 düzeyinde reddedilemediği için modelin değişen 
varyans ve otokorelasyon açılarından sorunsuz olduğu ifade edilebilir. Yine Tablo 3’te 𝛼, 𝛽 
katsayılarının istatistiksel olarak %1 anlamlılık düzeyinde anlamlı olduğu ve toplamlarının 
1’den küçük olması koşulunun sağlandığı görülmektedir. Tablo 3’ten hareketle tahmini 
sonucunda sektörlerin ithalat ve ihracatları arasında bir senkronizasyon olduğu belirtilebilir. 

 
Tablo 3. 1997:02-2020:02 için DCC Modeli Tahmin Sonuçları 

Katsayı Tahmini 
𝛼 0,020*** (0,0057) 

𝛽 0,522*** (0,0812) 

Akaike -34,371 
Bayes -31,152 
Shibata -35,126    
Hannan-Quinn -33,079    

 Test istatistiği 
𝐻10 3847,649 

𝐻10
2  4048,534 

Not: 𝐻10 ve 𝐻10
2 , Hosking (1980) çalışmasındaki şekliyle 10 gecikmeye kadar hesaplanmış çok 

değişkenli Portmanteau test istatistikleridir. ***: %1 anlamlılık seviyesinde anlamlı olduğunu 
göstermektedir. () içindeki değerler standart hataları göstermektedir. 

 

(1) numaralı modelin tahmininden elde edilen sektörel ayrımda ithalat ve ihracat 
arasındaki zamana bağlı koşullu korelasyonların ortalamaları, t-test değerleri ve p-değerleri 
Tablo 4’te verilmiştir. Dokuz sektörün ithalat ve ihracat senkronizasyonlarını ifade eden 
(9 × 9) adet dinamik korelasyon katsayısı içinden 12 adet katsayı %95 düzeyinde anlamlı 
bulunmuştur. Korelasyon katsayılarının gıda dışı ürünler için büyük ve anlamlı olduğu 
gözlemlenmektedir. Örneğin, en yüksek ve istatistiksel olarak en anlamlı ilk 5 korelasyon 
katsayısı; 

 

 Başka yerde belirtilmeyen kimya sanayi ve buna bağlı sanayi ürünleri ithalatı ↔ 
Akaryakıt hariç yenilmeyen hammaddeler ihracatı (�̂� = 0,212), 

 Çeşitli mamül eşya ithalatı ↔ Makinalar ve ulaştırma araçları ihracatı (�̂� = 0,206), 
 Mineral yakıtlar, yağlar ve alkali ürünler ithalatı ↔ Başka yerde belirtilmeyen kimya 

sanayi ve buna bağlı sanayi ürünleri ihracatı (�̂� = 0,203), 
 Canlı hayvanlar ve gıda maddeleri ithalatı ↔ Hayvansal, bitkisel katı ve sıvı yağlar, 

mumlar ihracatı (�̂� = 0,178), 
 Başka yerde belirtilmeyen kimya sanayi ve buna bağlı sanayi ürünleri ithalatı ↔ Başka 

yerde belirtilmeyen kimya sanayi ve buna bağlı sanayi ürünleri ihracatı (�̂� = 0,175) 
sektörleri arasında elde edilmiştir. 
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İstatistiksel açıdan anlamlı olarak tespit edilen sektörel ayrımda ithalat ve ihracat 

arasındaki dinamik koşullu korelasyon katsayıları ise Grafik 1’de gösterilmiştir. Sektörlerin 
ithalat ve ihracatları arasındaki senkronizasyonun zaman içindeki değişimi sabit bir ortalama 
etrafında volatiliteli bir seyir göstermektedir. Volatilite açısından 2000 yılı öncesi ile 2015 yılı 
sonrasının benzer olduğu söylenebilir. 

 
Tablo 4. 1997:02-2020:02 için DCC Ortalamaları 

 X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

M0 0,03 0,01 0,07 0,17** 0,18** 0,11 -0,03 -0,05 0,06 

 [0,45] [0,22] [1,09] [2,80] [3,00] [1,88] [-0,56] [-0,88] [1,07] 

M1 -0,02 0,00 -0,02 0,06 0,02 -0,02 0,02 -0,02 -0,03 

 [-0,26] [-0,05] [-0,26] [1,07] [0,33] [-0,26] [0,32] [-0,26] [-0,43] 

M2 0,00 -0,03 -0,05 -0,10 -0,06 -0,02 -0,08 -0,10 -0,06 

 [-0,08] [-0,50] [-0,80] [-1,69] [-1,05] [-0,27] [-1,40] [-1,70] [-0,94] 

M3 0,15** 0,02 0,07 0,15** 0,02 0,20*** 0,05 0,08 -0,02 

 [2,57] [0,27] [1,13] [2,52] [0,30] [3,44] [0,81] [1,31] [-0,28] 

M4 -0,02 0,07 -0,08 0,07 0,03 0,02 -0,03 0,02 0,06 

 [-0,35] [1,22] [-1,42] [1,12] [0,53] [0,42] [-0,46] [0,24] [1,00] 

M5 0,10 0,04 0,21*** 0,06 -0,11 0,18** 0,10 0,12 0,01 

 [1,71] [0,74] [3,60] [0,91] [-1,87] [2,95] [1,71] [2,00] [0,18] 

M6 0,09 0,02 0,10 0,06 -0,10 0,13** 0,07 0,07 0,12 

 [1,47] [0,34] [1,65] [1,03] [-1,64] [2,19] [1,12] [1,15] [1,96] 

M7 0,07 -0,10 0,03 -0,03 -0,07 0,10 0,02 0,06 -0,01 

 [1,18] [-1,70] [0,52] [-0,51] [-1,13] [1,67] [0,30] [0,91] [-0,18] 

M8 0,17** 0,01 0,12 0,01 -0,02 0,13** 0,17*** 0,21*** 0,11 

 [2,91] [0,19] [2,02] [0,22] [-0,26] [2,13] [2,89] [3,49] [1,83] 

Not: 
a
 X0: Canlı hayvanlar ve gıda maddeleri, X1: İçki ve tütün, X2: Akaryakıt hariç yenilmeyen 

hammaddeler, X3: Mineral yakıtlar, yağlar ve alkali ürünler, X4: Hayvansal, bitkisel katı ve sıvı yağlar, 
mumlar, X5: Başka yerde belirtilmeyen kimya sanayi ve buna bağlı sanayi ürünleri, X6: Başlıca 
sınıflara ayrılan işlenmiş mallar, X7: Makinalar ve ulaştırma araçları, X8: Çeşitli mamül eşya, M0: Canlı 
hayvanlar ve gıda maddeleri, M1: İçki ve tütün, M2: Akaryakıt hariç yenilmeyen hammaddeler, M3: 
Mineral yakıtlar, yağlar ve alkali ürünler, M4: Hayvansal, bitkisel katı ve sıvı yağlar, mumlar, M5: Başka 
yerde belirtilmeyen kimya sanayi ve buna bağlı sanayi ürünleri, M6: Başlıca sınıflara ayrılan işlenmiş 
mallar, M7: Makinalar ve ulaştırma araçları, M8: Çeşitli mamül eşya. Tablodaki değerler DCC 
katsayılarının ortalama tahmini, [ ] içindeki değeler t-istatistik değerini, ** %5 anlamlılık düzeyinde, *** 
ise %1 anlamlılık düzeyindeki anlamlılığı ifade etmektedir. 
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Grafik 1. İhracat ve İthalat Arasındaki Dinamik Koşullu Korelasyon Katsayılar 

 
Not: X0: Canlı hayvanlar ve gıda maddeleri, X1: İçki ve tütün, X2: Akaryakıt hariç yenilmeyen 
hammaddeler, X3: Mineral yakıtlar, yağlar ve alkali ürünler, X4: Hayvansal, bitkisel katı ve sıvı yağlar, 
mumlar, X5: Başka yerde belirtilmeyen kimya sanayi ve buna bağlı sanayi ürünleri, X6: Başlıca 
sınıflara ayrılan işlenmiş mallar, X7: Makinalar ve ulaştırma araçları, X8: Çeşitli mamül eşya, M0: Canlı 
hayvanlar ve gıda maddeleri, M1: İçki ve tütün, M2: Akaryakıt hariç yenilmeyen hammaddeler, M3: 
Mineral yakıtlar, yağlar ve alkali ürünler, M4: Hayvansal, bitkisel katı ve sıvı yağlar, mumlar, M5: Başka 
yerde belirtilmeyen kimya sanayi ve buna bağlı sanayi ürünleri, M6: Başlıca sınıflara ayrılan işlenmiş 
mallar, M7: Makinalar ve ulaştırma araçları, M8: Çeşitli mamül eşya. 

 
 
En uygun küme sayısını belirlemek için yapılan Silhouette analizi sonuçları Grafik 

2’de sunulmuş ve küme sayısı 2 olarak belirlenmiştir. 
 

Grafik 2. Optimal Küme Sayısının Belirlenmesi 

 
K-Means kümeleme algoritmasının 2 küme bazı alınarak çalıştırılması sonucu elde 

edilen bulgular Tablo 5’te sunulmuştur. 
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Tablo 5. 1997:02-2020:02 için İhracat ve İthalat K-Means Kümeleme Analizi Sonuçları 

Sektörler 
Kü

me 
Akaryakıt hariç yenilmeyen hammaddeler ithalatı 
Başka yerde belirtilmeyen kimya sanayi ve buna bağlı sanayi ürünleri ithalatı 
Başlıca sınıflara ayrılan işlenmiş mallar ithalatı 
Canlı hayvanlar ve gıda maddeleri ithalatı 
Çeşitli mamül eşya ithalatı  

1 
1 
1 
1 
1 

Hayvansal, bitkisel katı ve sıvı yağlar, mumlar ihracatı 
Hayvansal, bitkisel katı ve sıvı yağlar, mumlar ithalatı 

1 
1 

İçki ve tütün ihracatı 
İçki ve tütün ithalatı 
Makinalar ve ulaştırma araçları ithalatı 

1 
1 
1 

Mineral yakıtlar, yağlar ve alkali ürünler ihracatı 
Mineral yakıtlar, yağlar ve alkali ürünler ithalatı 

1 
1 

Akaryakıt hariç yenilmeyen hammaddeler ihracatı 2 

Başka yerde belirtilmeyen kimya sanayi ve buna bağlı sanayi ürünleri ihracatı 2 

Başlıca sınıflara ayrılan işlenmiş mallar ihracatı 2 

Canlı hayvanlar ve gıda maddeleri ihracatı 
Çeşitli mamül eşya ihracatı 

2 
2 

Makinalar ve ulaştırma araçları ihracatı 2 

Not: Kümeleme analizi sonucunda grup içi kareler toplamının toplam kareler toplamına oranı 
%52,33 olmuştur. 

 

Sektörlerin, ithalat ve ihracatları arasındaki senkronizasyonları açısından iki kümeye 
ayrıldığı gözlenmiştir. 18 sektörün 12’si 1.kümede, geri kalan 6 sektör 2. kümede 
toplanmıştır. Senkronizasyonu yüksek sektörlerin çoğunlukla 2. kümede toplandığı 
gözlenirken, senkronizasyonu düşük sektörlerin 1. kümede gruplandığı gözlemlenmiştir. 
Sektörlerin kümeleşmesi Grafik 3’de gösterilmiştir. 

 
 

Grafik 3. 1997:02-2020:02 için DCC’ye göre K-Means Kümeleme Analizi Sonuçları 
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Çalışmada ayrıca Tablo 4’te istatistiksel olarak anlamlı olarak tespit edilen sektörel 
ayrımda 12 adet ithalat-ihracat dinamik koşullu korelasyon katsayıları üzerinde ekonomik 
krizlerin etkilerinin farklılaşma eğilimi panel veri analizi ile araştırılmıştır. Tablo 6’da (3) 
numaralı model için dinamik korelasyon katsayılarının panel modellenmesi için Hausman test 
sonuçları küme ayrımında verilmiştir. İki testte de boş hipotezin çok güçlü bir şekilde 
reddedilemediği görülmektedir ve dolayısıyla iki küme için de (3) numaralı model tahmin 
edilmesinde tesadüfi etkiler tahmincisi kullanılmıştır. 

 
Tablo 6. Hausman Test Sonuçları 

Küme Test istatistiği Serbestlik Derecesi Alternatif Hipotez 
1 0.000 3 Sabit etkiler 
2 0.000 3 Sabit etkiler 

 

(3) numaralı modelin iki küme için elde edilen tahmin sonuçlarına ise Tablo 7’de yer 
verilmiştir. Tablodaki ilk kolon küme indisini, ikinci kolon ise (3) numaralı modelin katsayılarını 
ifade etmektedir. İlginç bir bulgu olarak analize konu olan 1998 Rusya ekonomik krizi, 2008 
küresel ekonomik krizi ve 2016 Temmuz etkilerinin 1. kümede istatistiksel olarak anlamlı bir 
etki yaratmadığı tespit edilmiştir. Buna karşın, 2. kümede 1998 Rusya krizi dışındaki iki krizin 
istatistiksel olarak anlamlı ve sektörlerin ithalat-ihracat senkronizasyonunu arttırıcı bir etki 
yarattığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle söz konusu krizler tüm sektörlerin ithalat-ihracat 
senkronizasyonunu etkilememekte, sadece 2.kümede yer alan sektörlerin ithalat-ihracat 
senkronizasyonunu etkilemektedir. Böylece, krizlerin etkilerin sektörler arasında farklılaştığı 
sonucu ortaya çıkmaktadır.  

 

Tablo 7. Panel Modellerin Tahmin Sonuçları 

Küme �̂� �̂�1𝐷1998:05 �̂�2𝐷2008:12 �̂�3𝐷2016:07 

1 
 

0,3327 -0,0364 0,0240 0,0162 
(0,0161) (0,0568) (0,0193) (0,0335) 

2 
0,3464 -0,0235 0,1268*** 0,1055*** 
(0,0218) (0,0371) (0,0320) (0,0211) 

Değerler katsayı tahminlerini göstermektedir. () içindeki değerler standart hataları 
göstermektedir. *** %1 anlamlılık düzeyinde anlamlı olduğunu göstermektedir. 

 
1998 Rusya krizinin, her iki kümede de sektörlerin ithalat-ihracat senkronizasyonunu 

azaltıcı ancak istatistiksel olarak anlamsız etki yarattığı söylenebilir. Tablo 7’deki katsayı 
tahminleri ışığında, 2. kümedeki sektörlerin ithalat-ihracat senkronizasyonunun 2008 
ekonomik krizinden (0,127) 2016 yılındakine göre daha çok etkilendiği söylenebilir. 

 
Sonuç 
 

Bu çalışmada ithalat ve ihracat arasında senkronizasyonun varlığı ve boyutları 
sektörler ayrımında incelenmiştir. 1997-2020 yılları arasındaki dönemin analiz edildiği 
çalışmada, literatürden farklı olarak senkronizasyonun seviyesinin ölçülmesinde kullanılan 
zamana bağlı değişen (dinamik) koşullu korelasyonlar VAR-DCC-GARCH yöntemleri ile iki 
aşamada tahmin edilerek senkronizasyonun varlığı ortaya konulmuştur. Çalışmanın 
literatürden bir diğer farklılığı, dinamik koşullu korelasyonların sektörlere göre farklılaşmasını 
irdelemek amacıyla K-Means kümeleme analizi uygulanmış olmasıdır. Ayrıca, ekonomik 
krizlerin dinamik koşullu korelasyonlar üzerindeki etkileri kümeler ayrımında uygulanan panel 
veri analizi ile ölçülmüştür.  

 
DCC modeli tahmin sonuçları ithalat ve ihracat arasında sektörel ayrımda bir 

senkronizasyonun varlığını ortaya koymaktadır. İstatistiksel olarak anlamlı bulunan 12 adet 
korelasyon katsayısı incelendiğinde başta; 

 

 Başka yerde belirtilmeyen kimya sanayi ve buna bağlı sanayi ürünleri ithalatı ↔ 
Akaryakıt hariç yenilmeyen hammaddeler ihracatı  
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 Çeşitli mamül eşya ithalatı ↔ Makinalar ve ulaştırma araçları ihracatı, 

 Mineral yakıtlar, yağlar ve alkali ürünler ithalatı ↔ Başka yerde belirtilmeyen kimya 
sanayi ve buna bağlı sanayi ürünleri ihracatı, 

 Canlı hayvanlar ve gıda maddeleri ithalatı ↔ Hayvansal, bitkisel katı ve sıvı yağlar, 
mumlar ihracatı, 

 Başka yerde belirtilmeyen kimya sanayi ve buna bağlı sanayi ürünleri ithalatı ↔ Başka 
yerde belirtilmeyen kimya sanayi ve buna bağlı sanayi ürünleri ihracatı  
 

sektörleri arasındaki senkronizasyonlar ön plana çıkmaktadır. Buna göre Türkiye’de 
bahsedilen sektörler arasında anlamlı bir ilişki başka bir ifade ile kısa-orta vadede birlikte 
hareketlilik söz konusudur. Bu nedenle politika yapıcıları uygulayacakları olası teşvik, 
kısıtlama ya da istisna kararlarında bahsedilen sektörlerdeki senkronizasyonların varlığını 
göz önünde bulundurabilirler. 

 
Senkronizasyonun varlığının tespitinden sonra ithalat ve ihracat alt sektörleri K-

means kümeleme analizi kullanılarak gruplara ayrılmıştır. Kümeleme analizi sonucunda 18 
alt sektörden 12’sinin birinci kümede, geriye kalan 6’sının ise ikinci kümede toplandığı 
saptanmıştır. İkinci kümeyi oluşturan alt kalemlerin tamamı ihracat sektörlerinden meydana 
gelmektedir. Son olarak, ekonomik krizlerin etkileri bu iki küme bazında panel veri analiziyle 
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, birinci kümede yer alan alt sektörler açısından 
ekonomik krizlerin her üçü de istatiksel olarak anlamsız bulunmuştur. Öte yandan ikinci 
kümede yer alan alt sektörler açısından 1998 Rusya krizi hariç, 2009 küresel krizi ve 2016 
Temmuz darbe girişiminin etkili olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, Türkiye’de ekonomik 
krizlerin ithalat ve ihracat arasındaki senkronizasyonun üzerindeki etkilerinin kümeler 
ayrımında yön ve boyut olarak farklı olduğu görülmüştür. İkinci kümede sadece ihracat alt 
sektörlerinin yer alması, ihracatın ithalata oranla ekonomik şoklardan daha çok etkilendiğine 
işaret etmektedir. Kriz dönemlerinde bir yandan bu ihracat sektörlerindeki üretilen mallara 
yönelik yurt dışı talebin azalması, bir yandan ise ara malı ithalatının güçlenmesi nedeniyle 
bahsedilen alt sektörlerdeki ihraç malı üretiminin düşmesi söz konusu bu kümeyi ekonomik 
şoklar karşı daha kırılgan hale gelmesine yol açabilmektedir. Bu nedenle Türkiye’de politika 
yapıcılarının ve özellikle ikinci kümede yer alan alt sektörlerde yer almayı planlayan 
yatırımcıların karar alma aşamasında söz konusu kümedeki senkronizasyonun yapısını ve 
boyutunu dikkate almalarında fayda bulunduğu söylenebilir. 
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Dipnotlar: 
                                                           
 
1
 İlk aşamadaki VAR ve GARCH tahmin sonuçlarına sayfa kısıtı nedeniyle burada yer verilmemiştir. 

Talep edilmesi durumunda detaylı sonuçlar paylaşılabilir. 
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Muhatap Bankanın Yükümlülükleri Üzerine Bazı 
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 Öz 

Çek, ibrazında ödenen bir kambiyo senedidir. Bu nedenle, hamilinin çeki kanuni süresi içinde 
ibraz etmesi gereklidir. Çekin kanuni süresi içinde ibraz edilmemesi, kambiyo senedi vasfının sona 
ermesine yol açar. Bunun tek istisnası, çekin süresi içinde ibrazı ile protestonun veya buna denk 
işlemin bir devlet mevzuatı veya mücbir sebep gibi aşılması imkânsız bir engel sebebiyle 
gerçekleştirilememesi halidir. Böyle bir durumda, hamil mücbir sebep halini gecikmeksizin kendi 
cirantasına ihbar etmelidir ve bu ihbarı çek veya alonj üzerine yazıp altına yerini ve tarihini yazarak 
imzalamalıdır. Bu işlemle birlikte çekin ibraz süresi mücbir sebep süresi kadar uzatılmış olacaktır (TTK 
m. 811, f. I). Eğer mücbir sebep on beş günden fazla sürerse hamil çeki ibraz, protesto çekme veya 
denk bir işlem yapmaksızın doğrudan müracaat hakkını kullanabilecektir (TTK m. 811, f. IV).  
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Some Remarks on Demand of Cheque In Case of An Insurmountable Obstacle (COVID-19) 

Responsibilities of Cheque Barrier With Counterparty Bank 

Abstract 

A cheque is a bill of exchange payable on demand. Therefore, a cheque is bound to be 
presented within the prescribed limits of time. If cheque is not presented in prescribed time, it paves 
the way for loss of a nature of bill of exchange. The only one exemption of these is that not presenting 
the cheque or the drawing up of the protest or the making the equivalent declaration within the 
prescribed limits of time prevented by an insurmountable obstacle [legal prohibition (prescription 
legale) by any state or other case of force majeure]. In this circumstance, cheque holder is bound to 
give a notice without delay of the case of force majeure to his endorser and to make a dated and 
signed declaration of this notice, on the cheque or on an allonge. After this transaction, the prescribed 
limits of time for presentation shall be extended as vis major (TCC art. 811 sub.art.I). If vis major 
continues to operate beyond fifteen days, a recourse may be exercised and neither presentment nor a 
protest nor an equivalent declaration shall be necessary (TCC art. 811 sub.art.IV). 
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I. Giriş 

Modern hukuktaki mücbir sebep mefhumunun kaynağı Roma hukukudur (Gözübüyük, 
1947,s.34). Ancak, mücbir sebep ile umulmayan hal kavramları Alman, Fransız ve İsviçre 
doktrinleri tarafından geliştirilmiştir (Bu konuda bkz. Gözübüyük, 1957,s.18-59). 6098 Sayılı 
Türk Borçlar Kanunu’nun1  (TBK) aksine mücbir sebep veya umulmayan hal kavramı Türk 
Ticaret Kanunu2 (TTK) içinde kıymetli evrak hukuku ile sigorta hukukunda hakkı koruyan 
sürelerin uzama sebebi olarak düzenlenmiştir. TBK’da ise mücbir sebep illiyet bağını 
kestiğinden dolayı sorumluluktan kurtulma nedeni olarak düzenlenmiştir (m. 136, f. I).  

Çeke uygulanacak genel hükümler, TTK’da, özel hükümler ise 5941 sayılı Çek 
Kanunu’nda3 (ÇekK.) düzenlenmiştir. Bu durum, ÇekK’da hüküm bulunmayan hallerde genel 
hükümlerin uygulanacağı ifadesiyle teyit edilmiştir (ÇekK m. 1, f. II). Çekin şekli, unsurları ve 
tanımı, TTK m. 780 ve çeke uygulanacak hükümleri için poliçeye atıf yapan hükümlerin 
bulunduğu TTK m. 818 arasında düzenlenmiştir. Ancak, mücbir sebep gerekçesi ile kambiyo 
senedinin ibraz ve protesto düzenlenmesinde poliçe uygulamasındaki otuz günlük süreler 
(TTK m. 73), ‘çeklerde on beş gün olarak uygulanır.’ şeklinde bir atıf yapmak yerine TTK m. 
811’deki bağımsız bir hükümle düzenlemiştir.    

Çek, nitelikli bir havaledir. Türkiye’de ödenecek çeklerde muhatap ancak bir banka 
olabilir (TTK m. 782, f. II). Banka sözcüğünden kasıt, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na tabi 
olan kuruluşlardır (TTK m. 815). Türkiye’de kurulacak bir bankanın hisse senetlerinin nakit 
karşılığı olması, bu hisselerin tamamının nama yazılı olması ve bankanın anonim şirket 
şeklinde kurulması zorunludur (BanK. m. 7).   

Türk hukukunda çek, Cenevre Yeknesak Kuralları (CYK) ve mehaz İsviçre Borçlar 
Kanunu’ndan farklı olarak bono ve poliçeyle birlikte kambiyo senedi olarak düzenlenmiştir4. 
Kıymetli evrak hukukunda mücbir sebepler, TTK m. 731’de poliçe ve bonoya, TTK m. 811’de 
ise çeke uygulanacak şekilde düzenlenmiştir. Her iki hükmün de poliçede vade ve çekte ibraz 
süreleri dikkate alınarak aynı esaslar üzerinden düzenlendiği görülmektedir. Bununla birlikte, 
TTK m. 731, f. son ile TTK m. 811, f. son aynı ifadelerle düzenlenmiştir. İki hüküm arasındaki 
fark mücbir sebebin sürmesine bağlı ibraz ve protesto yükümlülüğü mecburiyetinin 
kaldırılması konusundadır. Bu süre ödeme aracı olan çek için on beş gün, kredi aracı olan 
poliçe ve bono için otuz gün olarak belirlenmiştir. 

Çek, poliçe ve bonoda olduğu gibi bir ibraz senedidir. Çek hamilinin müracaat hakkını 
kullanabilmesi iki şartın birlikte gerçekleşmesi zorunludur. Bunlardan ilki, hamilin çeki kanuni 
süreleri içinde muhatap bankaya ibraz etmesidir (TTK m. 796). İkincisi ise, süresi içinde 
muhatap bankaya ibraz edilen çekin karşılıksız olduğunun banka tarafından ÇekK m. 3, f. 
IV’e uygun olarak çekin üzerinde yazılıp altı imzalanarak tespit edilmesidir. Bu kapsamda, 
çeki ibraz eden hamilin imzadan imtina etmesi halinde karşılıksız çek işlemi yapılmaz (ÇekK 
m. 3, f. IV).  İbraz mecburiyetinin ortadan kalktığı tek durum, ibraz için aşılması imkânsız bir 
engel sebebiyle hamilin kendi cirantasına ihbar ile birlikte çek üstüne veya alonja yaptığı 
belirlemeden itibaren on beş günü geçmiş olmasıdır (TTK m. 811).  

Çekin ibrazı veya resmi bir belgeyle protesto edilmesi işlemi, TTK m. 811, f. I’de 
açıkça düzenlenmiştir. İbraz ve protestoya denk belirlemeler, TTK m. 808’de ödememe üst 
başlığı ve hamilin hakları alt başlığı ile verilmiştir. Buna göre kanuni süresi içinde ibraz edilen 
çekin ödememe durumu üç şekilde tespit edilebilir. Bunlardan ilki, resmi bir belge olan 
protesto iledir (TTK m. 808, f. I-a). İkincisi, muhatap bankanın ibraz günü de gösterilmek 
suretiyle yaptığı karşılıksızdır beyanıyladır (TTK m. 808, f. I-b). Üçüncüsü ise, bir takas 
odasının çekin zamanında teslim edilmesine rağmen ödenmediğini tespit eden beyanı iledir 
(TTK m. 808, f. I-c).  
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Çekin ibrazı veya resmi bir belgeyle protesto edilmesi işleminin yapılması gereken 
kanuni süre büyük önem taşır. Öncelikle çekin ibrazı ve protestosu, ancak bir iş günü içinde 
yapılabilir (TTK m. 816, f. I). Ödememe hali ve buna denk belirleme işlemleri ibraz süresinin 
geçmesinden önce yapılmalıdır (TTK m. 809, f. II). Ancak, ibraz, protesto veya eşdeğer tespit 
işlemlerinin yapılması için kanunla belirli sürenin son günü pazar veya diğer bir resmi tatil 
gününe rastladığı takdirde, bu süre onu izleyen iş gününü kapsayacak kadar uzar (TTK m. 
816, f. II). Bu süreler hesaplanırken bunların başladığı gün dikkate alınmaz (TTK m. 817).   

Görüleceği üzere, kıymetli evrak hukuku sıkı şekil şartları ile birlikte hakların 
korunması ve kullanılması durma veya kesilmesi mümkün olmayan kanuni kısa sürelere 
bağlanmıştır. Bu çalışmada, mücbir sebeplerin ortaya çıkması halinde, devam ettiği sürece 
çek hamilinin yükümlülükleri ele alınacaktır. Bununla birlikte, mücbir sebep nedeniyle 
süresinde ibraz edilemeyen çekin, sonradan ibraz edilmesi halinde bankanın çeki işleme 
alırken yerine getirmesi gereken yükümlülükler üzerinde durulacaktır. 

II. Aşılması İmkânsız Bir Engel Sebepleri 

Anayasa m. 90’a uygun biçimde taraf olunmasa da çekler için sağlanan CYK m. 48, 
TTK m. 811 hükmünün birebir çevirisi olması sebebi ile kaynak hüküm olduğu görülmüştür. 
Bu hükmün orijinalindeki “insurmountable obstacle” ifadesi “aşılması imkânsız bir engel” 
şeklinde “legal prohibition (prescription legale) by any State” ifadesi “bir devletin 
mevzuatı” ve “other case of vis majör” ise “diğer mücbir sebep halleri” şeklinde Türkçeye 
alınmıştır. Bununla birlikte “force majeure” ile “vis majör” aynı anlamda ve birbiri yerine 
kullanılabilen mücbir sebep olarak anlamlandırılmıştır. 

Türk hukukunda ‘diğer mücbir sebep hallerinden’ birisi de umulmayan haldir ve birbiri 
yerine kullanılmakta ve birbirinin anlamdaşı olarak kabul edilmektedir (Gözübüyük, 1947, s. 
64). Kural olarak TBK’ya göre; borcun ifası, borçlunun sorumlu tutulamayacağı sebeplerle 
imkânsız hale gelirse borç sona erer (TBK m. 136, f. I). Görüldüğü üzere bu hüküm, borcun 
sona ermesinde umulmayan hal ve mücbir sebebi aynı kabul etmektedir. Benzer bir ifade, 
TTK m. 1287, f. I’de  ‘…umulmayan hal veya mücbir sebep’ denmek suretiyle birbirinin yerine 
kullanıldığı Deniz Ticaret hukukunda da tekrar edilmiştir. 

Kıymetli evrak hukukunda mücbir sebep veya umulmayan hal Borçlar 
Kanunu’ndakinin aksine borçluyu poliçe, bono ve çek özelinde keşideciyi sorumluluktan 
kurtarmak maksadı ile değil, kambiyo senedi alacaklısını süresi içinde protesto veya ibraz 
edememesi halinde dahi belirli olan kanuni süreleri uzatarak alacaklıyı korumak maksadı ile 
düzenlenmiştir (TTK m. 731-811). 

Mücbir sebebin borçlar hukuku ile kıymetli evrak hukukuna etkileri farklı olsa da 
sebep olan temeldeki somut olay aynıdır. Bu nedenle, mücbir sebebin vuku bulmasında 
aranan unsurlarda benzerlikler söz konusudur. Dolayısıyla, mücbir sebebi açıklarken borçlar 
hukuku eserlerine ve tüm hukuk eserlerine müracaat edeceğiz. 

Borçlar hukuku genel eserlerinde de mücbir sebep konusu değerlendirilmiştir. Bir 
görüşe göre mücbir sebep, kişinin kendisi dışında gelişen, öngörmesi ve önlem alması 
mümkün olmayan aşılması imkânsız olan olgular olarak tanımlanmıştır (Kılıçoğlu, 2018:413). 
Başka bir görüşe göre mücbir sebep, basit kazadan çok farklıdır. Bugün kabul edilen ve 
objektif denen teoriye göre, bu tabirden borçlu müessesenin işletilmesi ile ilgili münasebeti 
olmaksızın karşı konulamaz ve kuvvetle ortaya çıkan harici bir olay anlaşılır (Von Tuhr, 1983: 
589). Diğer bir görüşe göre, mücbir sebep tıpkı ifadesi ile “borçlunun borcunu ihlal etmesine 
mutlak olarak kaçınılmaz bir şekilde sebep olan dışsal (harici) bir olaydır” (Oğuzman/Öz, 
2016: 405, Prg N, 1345). Nihayet son bir görüşe göre, mücbir sebep tıpkı ifadesi ile “Sorumlu 
veya borçlunun faaliyet ve işletmesi dışında meydana gelen, genel bir davranış normunun ya 
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da borcun ihlaline, mutlak ve kaçınılmaz şekilde yol açan, öngörülmesi ve karşı konulması 
mümkün olmayan bir olay” (Act of God) olarak tanımlanmıştır (Eren, 2018, s. 582). 

Gözübüyük’ün monografisinde mücbir sebebin unsurları 1947 yılına kadar Yargıtay 
içtihatlarından yola çıkarak tespit edilmiştir. Bunlardan ilki, mücbir sebebin varlığı için 
kusursuzluk şartıdır. İkincisi, bu olayın önceden tahmin edilmesi ve öngörülmesi mümkün 
değildir. Üçüncüsü, bu olayın kusurdan bağımsız olarak yenilemez ve karşı konulamaz 
olması mecburidir. Nihayet sonuncusu, mücbir sebebin gerçekleşmiş olması şarttır 
(Gözübüyük, 1947,s.66-75).  

Yargıtay; hamilin veya onun yetkili kıldığı kişinin çeki kaybetmesi, hastalanması, 
tutuklanması, ölüm veya grev sebebiyle çekin ibraz edilmemesi hallerini mücbir sebep olarak 
kabul etmemiştir (Domaniç, 1988. 348; Arslan/Kayançiçek, 2010, s.240). Yargıtay yine başka 
bir kararında ibrazın (çekin ödenmesinin) ihtiyati tedbir kararı ile önlenmesi, deprem, yangın, 
su baskını sıkıyönetim, savaş, ayaklanma, sokağa çıkma yasağı, adli kolluk ve mahkeme 
tarafından çeke el konulmasını mücbir sebep olarak kabul etmiştir (Arslan/ Kayançiçek, 
2010, s.239). Bu itibarla, bu kişiler yönünden çekin ibrazı açısından aşılması imkânsız bir 
engel bulunduğunun kabul edilmesi gerekir.  

Danıştay Dava Daireleri bir kararında zorlayıcı (mücbir) sebebi doğal, sosyal ve 
hukuki olması itibari ile failin dışında kalan, fail tarafından önlenme olanağı bulunmayan, 
önceden takdir ve tahmin edilmeyen olaylar olarak tanımlanmıştır5. Görüldüğü üzere mücbir 
sebep sayılmayan hallerin sübjektif olgular olduğu görülmektedir. 

Kanun koyucu, TTK m. 811, f. I’de mücbir sebebin tanımında “bir devletin mevzuatı 
veya herhangi bir mücbir sebep gibi” çekin ibrazının ‘aşılması imkânsız bir engel’ nedeniyle 
gerçekleştirilememesini odak noktasına alarak bir düzenleme yapmıştır. Burada gibi 
ifadesinden ‘mücbir sebebin’ yanında umulmayan halin de çekin ibrazında aşılması imkânsız 
engel yaratmasının da sürenin uzamasında geçerli haklı sebep olduğu anlaşılmalıdır.  

Bu kapsamda ‘devletin mevzuatı’ konusunun çekin ibrazında fiili değil hukuki bir engel 
olduğunu tartışmaya mahal yoktur. Bununla birlikte kanun koyucu TTK m. 811, f. II-III-IV ve 
V’de ‘aşılması imkânsız bir engel’i ‘mücbir sebep’ kavramı olarak ifade etmeye devam 
etmiştir. Doktrin ve yargı uygulamasında da dışarıdan gelen objektif aşılması imkânsız 
engelleri ifade eden olgular ‘mücbir sebep’ olarak ifade edilmesi genel kabul görmüş 
olduğundan, biz de bu çalışmamızda ‘mücbir sebep’ kavramını kullanmayı sürdüreceğiz.  

Mücbir sebebin ortaya çıkması ve ortadan kalkmasını belirleyebilmek için önce 
mücbir sebebin ne olduğunu ortaya konması gerekir. Kanun koyucu, “bir devletin mevzuatı 
veya herhangi bir mücbir sebep gibi aşılması imkânsız bir engel” ifadesini kullanmıştır (TTK 
m. 811, f. I). Mücbir sebebin tanımı yapılmadığı gibi mücbir sebeplerin neler olacağı örnek 
kabilinden sayılmamıştır. Bu nedenle mücbir sebep kavramının ortaya konması doktrin ve 
içtihatlara bırakıldığı anlaşılmaktadır. Mücbir sebebin hukuki mahiyeti hakkında ileri sürülen 
başlıca teoriler sübjektif ve objektif teoridir ( Gözübüyük, 1947, s.18). 

A. Devletin Mevzuatı    

21 Mart 2020 tarihinde İç İşleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge6 ile yurt 
genelinde 65 yaş üzeri kişiler ile bağışıklık sisteminde zayıflık bulunan kişilere sokağa çıkma 
yasağı getirilmiştir. Bu nedenle, bu kişiler yönünden çıkma yasağı devam ettiği sürece çekleri 
ibraz etmeleri mümkün olmayacaktır. Burada ise mücbir sebebin sonucu olarak bazı 
dezavantajlı kişileri korumak için ‘bir devletin mevzuatının’ getirdiği aşılması imkânsız bir 
engel söz konusudur. Devletin mevzuatından kasıt, çekin ibraz veya protesto ya da denk bir 
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işlemin yapılmasının belirli tarihler arasında engellenmesidir. Sağlık veya olağanüstü hal ya 
da sıkıyönetim sebebi ile sokağa çıkma yasağı da bu kapsamda değerlendirilebilir.   

Kanun koyucu tarafından, Covid-19 salgınından sonra 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un7 geçici 1. maddesi ile yargılama alanındaki hak 
kayıplarının önlenmesi amacıyla dava açma, icra takibi başlatma ibraz ve zamanaşımı 
sürelerinin 13.03.2020 tarihinden 30.04.2020 tarihine kadar duracağına yönelik bir 
düzenleme yapılmıştır.  

Ancak, doktrinde 7226 Sayılı Kanun’un 1. maddesinin çeklerin ibraz edilmelerinde 
geçerli olup olmayacağı tartışmaya sebep olmuştur. Bir görüşe göre 7226 Sayılı Kanun’un 
yürürlüğe girmesiyle birlikte tüm çeklerin ibraz süreleri durmuştur. Çeklerin işlemeyen ibraz 
süresi içinde çekin ibrazı hiçbir şekilde mümkün değildir. Bu itibarla, 16.6.2020 tarihine kadar 
çekin ibrazı sonucunda ödenmesi veya karşılıksız işlemi yapılması mümkün değildir (Paslı, 
2020, s.5).  

Diğer bir görüşe göre, ibraz sürelerinin son gününün 13.03.2020 ile 30.04.2020 
tarihleri arasında kalması halinde ibraz süresinin son günü 13.03.2020 tarihinden itibaren 
sayıldığında on beş günden az ise, 30.04.2020 tarihinden itibaren on beş gün içinde ibraz 
edilebilecektir. Zira çekin ibraz süresi içinde ibraz edilememesi hamilin keşideciye ve 
cirantalara karşı müracaat hakkını ortadan kaldırmaktadır. Bir hakkın kaybolmasına neden 
olan sürelerin 7226 sayılı Kanun kapsamında uzayacağı savunulmaktadır (Deynekli, 2020, 
s.2).  

Üçüncü bir görüşe göre ise, 7226 Sayılı Kanun usul hukukuna ilişkin düzenleme 
olduğu, çekin ibrazının TTK m. 796 ile ÇekK m. 3 hükümleriyle özel olarak düzenlendiği, 
7226 Sayılı Kanunun bu konuda bir açıklık taşımadığı ve geçici de olsa ibrazı düzenleyen 
hükümleri ilga etmediğinden dolayı çeklerin ibrazında uygulanması mümkün değildir. Bu 
itibarla çekin ibrazının mücbir sebebin ortadan kalkmasından sonra TTK m. 811, f. III-IV göre 
yapılması gerektiği savunulmaktadır (Dural, 2020,s.5; Sarıkaya, 2020;5; Akkır/Dönmez, 
2020, s.3). 

Dördüncü ve son görüşe göre, 7226 Sayılı Kanun ‘hak kayıplarının önlenmesi 
amacıyla’ getirildiğinden, dar yorumlanmalı ve ister usul hukukuna ister maddi hukuka ilişkin 
olsun, süreler durmalıdır. Ancak bir hak kaybını önlemiyor ya da bizzat hak kaybına 
sebebiyet verecek ise, sırf süreler usul hukukuna ilişkin diye hakkın kullanılması da 
yasaklanmamalıdır. Bu tür yasaklayıcı bir yorumun amacına aykırı olacağı görülmelidir 
(Gündoğdu/Cantürk, 2022, s. 2088). 

Kanaatimizce 7226 Sayılı Kanun usul hukukundaki düzenlemelerle ilgili olduğu ve 
açık bir şekilde çekte ibraz sürelerinin uzatıldığına dair bir açıklama bulunmadığından dolayı 
uygulanması mümkün değildir. Çekte Covid-19 sürecinde mücbir sebebin düzenlendiği TTK 
m. 811 hükmüne göre uygulamanın tespit edilmesi gerekir. Başka bir deyişle, çekin ibrazında 
7226 Sayılı Kanun hükümleri uygulanması mümkün değildir. Hükümde “……..6100 sayılı 
Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından 
belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve 
uzlaştırma kurumlarındaki süreler…..” denilerek duracak sürelerin maddi hukukta düzenlenen 
sürelerin değil usul hukukunda düzenlenen süreler olduğu anlaşılmaktadır. 

İstanbul BAM, 44. HD, bir kararında 7226 Sayılı Kanun’un geçici 1. maddesinin, 
belirtilen amaca uygun olarak, yalnızca yargılama alanındaki hukuki süreleri kapsayacak 
şekilde dar yorumlanması gerekmektedir. İlgili daire, çekin ibraz sürelerini durdurmadığı, 
çekin süresinde ibraz edilmemesinin mücbir sebeplerle imkânsız olması halinde sürenin 
uzayacağını düzenleyen TTK m. 811’in koşullarının somut olayda gerçekleşmediğini tespit 
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etmiştir. Devamında 7226 sayılı Kanun’un geçici 1. maddesinin belirtilen ibraz kavramının 
çek ibraz süresi olarak yorumlanamayacağı sonucuna varmıştır. [(İstanbul BAM, 44. 
HD.,10.12.2020, 2358 E./ 420 K.) www.lexpera.com Erişim tarihi: 30.04.2022].   

Ancak, bu süreçte 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma yasağı ile 
hastanede veya 14 günlük karantinada kalan kişilerin durumlarını çekin ibrazında devletin 
mevzuatı kapsamında getirilen objektif nitelikte aşılamaz engel olarak kabul etmek gerekir. 
Özellikle, bağışıklık sistemi düşük, kronik akciğer, astım, KOAH, kalp ve damar, böbrek, 
hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olan kişiler bu kapsamda sayılmalıdır (Dural, 2020, s.3). 
Bu durumlarda banka şubelerinin açık olmasına rağmen yasak süresi içinde ibraz tarihleri 
denk gelen çeklerde ibraz süresinin uzadığının kabulü zorunludur. Zira hiçbir bireyden böyle 
olağanüstü bir dönemde çekini ibraz etmesi veya buna denk işlemi yapması için kahramanlık 
yapması veya sınırları zorlaması beklenmemelidir (Demir, 2020, s.425). Bu kapsamda 
bulunan kişiler, hukuken doğrudan mücbir sebep içinde bulunmadıklarından kendisinden 
önce gelen borçluya ihbar mecburiyeti de aranmamalıdır. Zaten bu statüdeki kimselerin ibraz 
için engellendikleri süre herkes tarafından bilinmektedir.    

B. Mücbir Sebep     

Mücbir sebeplerin birer olgu olduğunu söylemek mümkündür. Olgunun sözcük anlamı 
“bir takım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç; vakıa; varlığı 
deneyle kanıtlanmış şey”dir (TDK Türkçe Sözlüğü, 2005: 1497). TTK m. 811, f. I anlamında 
mücbir sebepler, çekin süresi içinde ibraz veya protesto veya buna denk bir belirlemenin 
yapılmasını imkânsız kılan objektif sebeplerdir (Domaniç, 1988: 348). Başka bir kaynakta ise 
“Mücbir sebep denince ‘makul ölçüler içinde büyük bir dikkatle bertaraf edilemeyen engel 
anlaşılır.’ ifadesi kullanılmıştır (Kınacıoğlu, 1999, s. 205). 

Mücbir sebep, kıymetli evrak hukukunda çok istisnai haller de düzenlenmiştir. Ticari 
hayatın istediği basitlik, hız ve güvenlik bunu zorunlu kılmıştır. Bu nedenle çekin süresi içinde 
ibrazına veya protesto düzenlenmesine engel olacak birçok sebep olabilir. Bu sebeplerin 
ortaya çıkmasında yetkili hamile izafe edilebilecek hiçbir kusur da olmayabilir. Engel olacak 
birçok sebep tamamen kendisi dışında üçüncü kişilerin fiillerinden doğmuş olsa bile, çek 
hamilinin haklarını koruyacak işlemlerin yapılmaması halinde bunun sonuçlarını düzenleyen 
kanun hükümleri uygulanmaya devam edecektir. Bu sonuçlar her şeye rağmen doğar. 
Neticede büyük ölçüde sert bir uygulama ortaya çıkabilir. Ancak, bu sonuçlar göze alınmıştır. 
Zira çek ile ödemede açık bir yenileme iradesi yoksa ifa yerine değil, ifa uğruna verildiğinin 
kabul edilmesi gerekir (Poroy/Tekinalp, 2013: 137 N.172; Ülgen/Helvacı/Aslan/Nomer Ertan, 
2019:  317). Kanuni süresi içinde çeki ibraz etmeyen hamil, sadece kambiyo hukukuna dayalı 
müracaat haklarını kaybeder. Ancak hamilin haklarını temel ilişkideki sözleşme hükümlerine 
dayanarak ileri sürmesine mani yoktur (11, HD, 4.4.2016, 2015/8595 E., 2016/3612. K, 
https://karararama.yargitay.gov.tr/ Erişim tarihi: 10.05.2022).  

İşte kanun koyucu çok istisnai hallerde mücbir sebep gibi hallerde duruma göre çekin 
bankaya ibrazını veya protesto çekilmesini ya da denk işlem yapılmasına gerek kalmadan 
müracaat hakkını kullanabileceğini kabul etmiştir (TTK m. 811). Böylece çekin ibrazında ve 
protesto çekilmesinde istisnai bir yumuşama getirilmiştir (Öztan, 1997, s.738). 

Mücbir sebep sayılacak olgular ne veya neler olacağı içtihat ve doktrine bırakılmıştır. 
Mücbir sebep, hukuki veya fiili karakter arz edebilir. Ancak, bu olgu ibraz ve protesto 
çekilmesi veya denk bir işlemin yapılması için objektif olarak aşılması imkânsız bir engel 
teşkil etmelidir (Bozgeyik, 2003, s.140). Hamilin, gösterdiği özene rağmen süresi içinde ibraz 
edilmesinde aşılması imkânsız bir engel bulunması durumunda mücbir sebebin varlığının 
kabul edilmesi gerekir. 

http://www.lexpera.com/
https://karararama.yargitay.gov.tr/
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Çek hamilinin ibraz süresi, yine çekte yazılı düzenleme tarihinden itibaren 
başlayacaktır. İbraz süresinin son gününü düzenlendiği yer ile çekin ödeneceği yer 
arasındaki farklılık tayin edecektir (TTK m. 796). Ancak, hamilin veya çeki ibraz etmekle, 
protesto çekmekle ya da denk bir belirlemeyi yapmakla görevlendirdiği kişinin, sadece 
kendileriyle ilgili sübjektif olgular mücbir sebep sayılmayacaktır (TTK m. 811, f. V). Buradan 
hareketle, mücbir sebepler dolayısıyla müracaat hakkının ibraz süresinden sonra 
kullanılması halinde, düzenleyenin bir kusuru bulunmuyorsa bile ödemede bir gecikme ortaya 
çıkmıştır. Ancak, mücbir sebebin ortaya çıkması halinde hamil kendi cirantasına, cirantası 
yoksa kendisinden önce gelen borçlu keşideciye ihbar etmelidir. Bu ihbarın tarih saat, 
dakikasını çekte yer varsa çeke yoksa yapıştıracağı alonja kaydetmeli, yerini de yazarak 
imzalamalıdır (TTK m. 811, f. II, IV).  

C. Aşılması İmkânsız Engelin İspatı 

Çek hamili, ibraz, protesto veya bunlara denk bir işlemin mücbir sebep gibi aşılması 
imkânsız bir olgu sebebi ile yapamadığını kendinin ispat etmesi gerekir. Burada ispat 
edeceği konu mücbir sebep değil, ibrazın kendi kusurundan doğmayan ve aşılması imkânsız 
bir engel sebebi ile yapılamadığıdır. Zira ibraz veya buna denk işlemin yapılamadığı 
olgusunun ispatı iddia eden tarafından yapılması gerekir 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri 
Kanunu8  (HMK m. 50). Ancak, hamil, herkes tarafından bilinen hükümetin mevzuatından 
kaynaklanan yasak ve sınırlama vakalarına dayanabilir (HMK m. 187, f. II). 

Çekin ibrazının mücbir sebep gibi aşılması imkânsız bir engel nedeniyle 
gerçekleşememesi halinde ibraz süresinin kanuni uzatımı gündeme gelecektir. Bu süre 
uzatımından kasıt, kanun gereği zorunlu atıfet (erteleme) mehilleridir. Ancak, mücbir sebep 
gerekçesiyle uzamanın kabulü için ibraz ve protesto veya denk işlemin yapılmasının bu 
zorunlu süre içinde veya en azından bu sürenin bitiminden önce ortaya çıkması gerekir.    

Anlaşılacağı üzere mücbir sebep, değerlendirilmesi çek ibraz edilirse banka, icraya 
konmuş ise İİK m. 170, a-1 gereğince icra müdürü veya davaya konu edilmişse hâkim 
tarafından somut olaya bakılarak tespit edilecektir. Ayrıca, bu kişiler tespit edilen mücbir 
sebebin ortaya çıktığı zaman ve ortadan kalkması ile hamil veya yetkilendirdiği kişi tarafından 
ibrazın veya denk işlemin süresi içinde yapılıp yapılmadığını da inceleyecektir. Ayrıca, 
mücbir sebep gibi aşılması imkânsız bir engel sebebiyle çekin ibrazının imkânsız olması 
halinde uzayan ibraz süresi içinde çekten cayma mümkün olmayacaktır 
(Ülgen/Helvacı/Aslan/Nomer Ertan, 2019: 332). Ancak, ibraz ve protesto ile denk işlemlerin 
süresi içinde yapılmasından sonra cayma hakkı kullanılabilir.  

Sonuç olarak çek hamili, mücbir sebebi değil mücbir sebep gibi aşılması imkânsız bir 
engel sebebiyle çeki ibraz edemediğini ispatla yükümlüdür. Mücbir olgunun sebebini ispat 
etmek zorunda değildir (Gözübüyük, 1947, s.77). Mücbir sebep nedeni ile ibraz veya denk 
işlemin ilk ihbarın yapılmasından sonra en fazla on beş gün içinde sona ermesi halinde 
yeniden canlanacaktır. Bu on beş günlük süre, ibraz müddeti içinde kalmak şartıyla mücbir 
sebep gibi aşılamaz engelin, kendinden önce gelen borçluya ihbar ettiği tarihten itibaren 
başlar. 

Çek hamili her somut olayda mücbir sebebin varlığını ve süresini ispat yükümlülüğü 
altındadır (Demir, 2020:426). Senet alınması veya senetle ispat konusunda ortaya çıkan 
aşılması imkânsız engel ile bir borcun ifasındaki imkânsızlık aynı hukuki sonuçları doğurur. 
Bu nedenle, HMK m. 203, f. I-e hükmüne göre senetle ispata imkân bırakmayan mücbir 
sebep gibi aşılması imkânsız engel nedeni ile ibraz mükellefiyetini yerine getiremediğini iddia 
eden çek hamilinin haklarını korumak ve ona iddiasını tanıkla ispat imkânını tanımak gerekir 
(Berkin, 1969:228). Hamil mücbir sebep gibi aşılması imkânsız engel ortaya çıktığında bu 
durumu kendi cirantasına veya kendisinden önceki borçluya -ki bunlar keşideci ve avalist 
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olabilir- gecikmeksizin (derhal) bildirmeli ve bu bildirimi tarih ve yeri yer varsa çeke, yoksa 
alonja imzalayarak yapabilir. Buradaki bildirim, mücbir sebep hali gibi aşılması imkânsız bir 
engel ortamında yapıldığı için TTK m. 723’den şekil bakımından farklıdır. Bu gün itibariyle 
hamilin, bu bildirimi tarih ve yeri varsa çeke, yoksa alonja imzaladıktan sonra fotoğrafını 
çekmeli ve whatsapp ya da e-posta ile kendinden önceki sorumlular yanı sıra muhatap 
bankaya da bildirmelidir. Bu bildirimler, alındıkları teyit edilebilen, anlaşılabilen ve 
saklanabilen metinler ise TBK m. 14, f. II kapsamında yazılı delil yerine geçtiği kabul 
edilmelidir.  

Devletin mevzuatı gereği veya mücbir sebep gibi aşılması imkânsız engel sebebi ile 
ibrazın yapılamadığı ihtilaf davaya konu olduğunda karar vermek konusunda takdir yetkisi 
hâkime ait olacaktır. Bununla birlikte mücbir sebebin üç yıllık zamanaşımı süresine etkisi, 
ibraz süresinin uzaması zaman aşımının başlangıcını da uzatacağından ve bu süre ibraz 
tarihinin son iş gününün bitmesinden sonraki ilk takvim günü başlayacağından öteleme 
olacaktır. 

TTK’da, TBK’nın aksine zamanaşımının durma (TBK m. 153) veya zamanaşımının 
kesilme (TBK m. 154) sebepleri düzenlenmemiştir. Kıymetli evrak hukukunda zamanaşımının 
durması veya kesilmesi yerine erteleme (atıfet) mehilleri özel hüküm halinde konu ile ilgili 
olarak düzenlemiştir. Burada amaç, kıymetli evrak hukukunda TBK’ya nazaran sürelerin kısa 
tutularak, ticaret hayatındaki işlem süratini kolaylaştırmak olabilir.     

III. Mücbir Sebep Halinde Çek Hamiline Yüklenen Sorumluluklar 

Çekin ibrazı için belirli olan süreler, ödeneceği yer ile düzenlendiği coğrafi yere bağlı 
olarak farklılaştırılmıştır. Günümüzde, bankanın diğer şubesine veya takas odası aracılığı ile 
ibrazın getirdiği kolaylık çekin ödenmesinde bu coğrafi farklılığın önemini ortadan 
kaldırmıştır. Böyle olsa da çek düzenlendiği yerde ödenecekse on gün; düzenlendiği yerden 
başka bir yerde ödenecekse bir ay içinde ibraz edilmesi gerekir (TTK m. 796, f. I). Ödeneceği 
ülkeden başka bir ülkede düzenlene çek, düzenleme yeri ile ödeme yeri aynı kıtada ise bir 
ay, ayrı kıtalarda ise üç ay içinde muhatap bakaya ibraz edilmesi gerekir. Bu kapsamda 
Avrupa ülkelerinden birinde düzenlenip, Akdeniz’e sahili bulunan ülkelerin birisinde ödenecek 
veya tam tersi durumda da ibraz süresi bir aydır (TTK m. 796, f. II). Aksi halde, çek hamilinin 
veya yetkilendirdiği kişinin sorumluluğu çekten doğan hakların kaybedilmemesi için usulüne 
uygun şekilde ibraz etmektir. Çekin ibrazı ve protestosu ancak bir iş gününde yapılabilir (TTK 
m. 816). Süresi içinde ibraz edilmiş çekin ödenmemiş olduğu ve ödenme hali ibraz veya 
protesto dışında bunlara denk belirleme çekin takas odasına ibrazıdır (TTK m. 808, f. I-c). 
Zira çekin takas odasına ibrazı ödeme için ibraz yerine geçer (TTK m. 798).  

Çek hamilinin mücbir sebep gibi aşılması imkânsız bir engel sebebi ile ibraz veya 
denk işlemi yapamadığını ileri sürebilmesinin iki şartı bulunmaktadır. Bunlardan ilki, çekin 
yetkili hamilin zilyetliğinde bulunmasıdır. Diğeri ise ibrazın mücbir sebep gibi aşılması 
imkânsız bir engel sebebi olgusunun çekin ibraz süresi bitmeden ortaya çıkmış olmasıdır. 
Böyle bir durumda TTK m. 811’deki süre ve şekle uygun yükümlülük yerine getirildiğinde 
ibraz süresi uzayacaktır. 

Hamil hem mücbir sebebin varlığını hem de kendisi için aşılmaz bir engel olduğunu 
derhal kendi cirantasına ihbar etmeli ve bunu çeke veya alonja kaydederek bu ihbardan 
itibaren mücbir sebebin on beş günden fazla devam edip etmediğini takip etmelidir. Buradaki 
TTK m. 811, f. II’de düzenlenen ihbar usulü TTK m. 723, f. V’de düzenlenen ihbardan şekil 
şartı yönünden farklıdır. Zira mücbir sebep halinde hamilin bir önceki cirantaya çekin iadesi 
veya noter aracılığıyla yapması güçlük arz edebilir.     
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Genel kural, çekin kanunen belirli olan süreler içinde ibraz veya protesto veya buna 
denk bir belirlemenin yapılmasıdır. Bu itibarla süre ile ibraz veya protesto veya buna denk 
belirlemelerin nasıl yapılacağının açıklığa kavuşturulması gerekir. Zira protesto süreleri “hak 
düşürücü” süreler olduğundan denetimi resen hâkim veya icra müdürü tarafından yapılacaktır 
(Ülgen/Helvacı/Aslan/Nomer Ertan, 2019, s.229) Bu kapsamda, çekin ibraz (TTK m. 796) ve 
protestonun (TTK m. 809) nasıl yapılacağı düzenlenmiştir. Bunlara denk belirleme ise 
uygulamada hamilin çalıştığı banka vasıtasıyla çekin takas odasına ibraz edilerek çekin 
karşılığının olmadığının elektronik sistem üzerinden tespit edilmesidir (TTK m. 808). Çekin 
ibrazı ile karşılıksız işlemi yapılmasından sonra başvuru hakkını kullanmak için protesto 
düzenletilmesi konusunda bir mecburiyet bulunmamaktadır. 

Çekin muhatap banka tarafından ödenmemesi durumunda hamil müracaat 
borçlularından TTK m. 810’da sayılan hakları talep edilebilir.  

Çek hamili, mücbir sebebin ortaya çıkmasından sonra bu durumu gecikmeksizin 
kendi cirantasına ihbar etmesi gerekir. Burada sadece ciranta değil, hamilin kendisinden 
önce gelen borçlu kim ise ona ihbar edilmesinin anlaşılması gerekir. Hamilin kendisinden 
önce gelen borçlu hamil ciro ile senedi iktisap etmişse ciranta, eğer hamil lehtar ise 
keşideciye ihbar edilmesi gerekir (Domaniç, 1988, s.351). 

Çek hamilinin bu ihbarı çeke veya alonja kaydedip, bunun altına yeri ve tarihi yazarak 
imzalaması zorunludur. Bu ihbar kendinden önceki ciranta adresini yazmamış veya 
okunmuyor ise TTK m. 723 hükmüne uygun olarak ondan önceki cirantaya hiç ciranta yoksa 
keşideciye yapılmalıdır (TTK m. 811, f. II). Her ciranta aldığı ihbarı, bunları aldığı günü 
izleyen iki işgünü içinde önceki ihbarları yapan kişilerin ad ve adreslerini de göstermek 
suretiyle, kendi cirantasına ihbar eder. Bu ihbarlar, düzenleyene varıncaya kadar bu sıra 
dâhilinde hareket edilir (TTK m. 723, f. II). 

Çekte imzası bulunan kişiye, usulüne uygun şekilde ihbarda bulunulduğu takdirde, 
kendisine aval veren kişiye de aynı süre içinde ihbarın yapılması gerekir (TTK m. 723, f. III). 
İhbar, TTK m. 723 hükümlerine göre her ciranta aldığı günü izleyen iki gün içinde önceki 
ihbarları yapan kişilerin adlarını ve adreslerini göstermek suretiyle, kendi cirantasına ve varsa 
aval veren kişiye de ihbar eder. Eğer, bir cirantanın adresi yazılmamış veya okunmayacak 
surette ise ihbarın ondan önceki cirantaya yapılması da yeterlidir (TTK m. 723, f. IV). Ancak, 
bu cirantanın ödememe durumu söz konusu olmadığı için kendi cirantasına ihbar 
yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu ihbarlar ibraz süresinin bitmesinden önce de yapılabilir 
(TTK m. 731, f. V).  

Buradaki on beş günlük süre ihbarın yapıldığı tarihten itibaren işlemeye başlar (TTK 
m. 731, f. V). İhbarı yapmakla yükümlü olan hamil veya ciranta, bunu belirli süre içinde 
yaptığını ispat etmek zorundadır (TTK m. 723, f. VI). Bu sürelerde, hesap edilirken başladığı 
gün sayılmayacaktır (TTK m. 817). 

İhbarın çekin ödenmemesi söz konusu olmadığı için noter aracılığıyla veya sadece 
çekin (poliçenin) iadesi yolu ile yapılması zorunlu değildir (TTK m. 723, f. I). İhbarın 
yapılmaması ya da geç yapılması çek hamilinin rücu haklarına engel olmayacaktır (TTK m. 
723, f. VII). Bu itibarla hamil mücbir sebebin ortadan kalkmasından sonra gecikmeksizin çeki 
ödeme için ibraz etmek ve karşılıksız yazdırmak suretiyle rücu haklarını iktisap edebilir (TTK 
m. 811, f. III). İhbarı yapmakla yükümlü olan kişi bunu belirli süre içinde yaptığını ispat etmek 
zorundadır (TTK m. 723, f. VI).  

Çekin ibrazının kanunen belirlenen süreler içinde yapılması zorunludur (TTK m. 796). 
On beş günden uzun süren mücbir sebep halinde çekin ibraz edilmesi ve protesto çekilmesi 
veya buna eşdeğerde bir işlem yapılması yükümlüğü kalkar (TTK m. 811, f. IV). Bununla 
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birlikte, ibraz yükümlülüğü kalksa dahi, hamilin muhatap bankaya ÇK m. 3, f. III gereğince 
çeki ibraz etmesinde yasal bir engel bulunmamaktadır. Zira hamil çekin ibrazı ve karşılıksız 
şerhinden sonra ÇK’ndan doğan ödemekle zorunlu karşılığın ödenmesi talebi ile şikâyet 
hakkını kullanabilir. 

Kanun koyucu, mücbir sebebin ibraz süresinin bitiminden önce olmak şartıyla, hamilin 
bu durumu kendi cirantasına veya kendisinden önce gelen borçluya ihbar ettiği günden 
itibaren on beş günden az veya fazla sürmesine bağlı olarak çek hamiline müracaat hakkını 
kullanmada iki faklı usul düzenlemiştir (TTK m. 811, f. IV).     

A. Aşılması İmkânsız Engelin On beş Günden Az Sürmesi Halinde Çek 
Hamilinin Yükümlülükleri 

Çekin ibraz sürelerinin uzaması için tek başına mücbir sebebin ortaya çıkması 
yetmez. Mücbir sebebin hamil için çekin ibraz edilmesinde aşılması imkânsız bir engel teşkil 
etmesi gerekir. 

Doktrinde bir görüşe göre, TTK m. 731, f. II’de poliçe ile bono (TTK m. 778, f. I-d atfı), 
TTK m. 811, f. II’de çek için geçen ‘gecikmeksizin’ sözcüğüne yer verilmesi muğlak ve 
kişiden kişiye değişen bir şaşkınlık ve tereddüt hali yaratabilir. Bu nedenle “gecikmeksizin” 
sözcüğü yerine kesin bir süre tayin edilmesinin kambiyo senetlerinin niteliğine ve menfaatler 
dengesine daha uygun olduğu savunulmaktadır (Domaniç, 1988: 350). Buradaki 
“gecikmeksizin” sözcüğünü CYK m. 48’de “without delay” ibaresinin karşılığı olarak 
kullanılmıştır. Kanaatimizce, burada ‘derhal’ ibresi ticari hayatta aranan işlemlerin süratle 
yapılması ihtiyacını daha isabetli ifade edebilirdi. 

“…..bir devletin mevzuatı veya herhangi bir mücbir sebep gibi aşılması imkansız bir 
engel nedeniyle gerçekleştirememişse, bu işlemler için belirli olan sürelerin uzayacağı hüküm 
altına alınmıştır (TTK m. 811, f. I). Mücbir sebebin ortaya çıkmasından sonra ibraz süresine 
etkisinin nasıl olacağı konusunda bir açıklık bulunmamaktadır. Doktrinde bir görüş mücbir 
sebep nedeniyle çekin ibrazı veya ödenmeme durumunun tespiti kanunda belirlenen ibraz 
süreleri içinde yapılamadığı durumda, ibraz süreleri mücbir sebep nedeni ile aşılması 
imkânsız engel devam ettiği süre kadar uzayacağı savunulmaktadır (Kendigelen/Kırca, 2019, 
s.326). Bir diğer görüşe göre de “gecikmeksizin” ibresinden mücbir sebep nedeniyle 
kullanılamayan günlerin anlaşılması gerektiği ifade edilerek ilk görüşü desteklemektedir 
(Domaniç, 1988: s. 722). 

Hamil mücbir sebep gibi aşılması imkânsız bir engel çıktığında ibraz süresinin 
bitiminden önce olmak kaydıyla bu durumu kendi cirantasına veya kendisinden önce gelen 
borçluya ihbarı ispat edecek şekilde yapması gerekir. Bu ihbarın yapılmasından sonra ibraz 
veya protesto için aşılması imkânsız bir engel on beş günden az sürmesi ve dolayısıyla 
mücbir sebebin ortadan kalkmasından sonra hamil, çeki gecikmeksizin ödemek amacıyla 
ibraz etmek ve gereğinde protesto veya buna eşdeğerde bir belirlemeyi yaptırmak zorundadır 
(TTK m. 811, f. III). Bu kapsamda, hamil bu süreler içinde ihbar yaptığını ve bunun çekin 
üzerine veya alonja zaman, yerin yazılarak imzalandığını ispat yükümlülüğü altındadır. 

Bu nedenle, mücbir sebebin ortaya çıkması halinde ortaya çıktığı an ile ortadan 
kalktığı an arasında ibraz süresinin uzayacağının açıklığa kavuşturulması alacaklı hamilin 
haklarının korunması yönünden TTK m. 796’da düzenlenen sürelerin korunması yönünden 
isabetli olacaktır.      
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B. Aşılması İmkânsız Engelin On Beş Günden Fazla Sürmesi Halinde Çek 
Hamilinin Yükümlülüğü 

Doktrinde mücbir sebep halinde TTK m. 811, f. II’de ihbar ve kaydın ibraz süresinin 
kesilmesi sonucunu doğurduğu ifade edilmişse de TTK’da TBK aksine sürelerin durması ve 
kesilmesi düzenlenmemiştir (Demir, 2020.424). Bunun yerine ibraz ve protesto yahut 
protestoya eşdeğer işlemlerin yapılma sürelerinin uzamasına imkân tanınmıştır. 

Çek aranacak bir borcu içerdiğinden hamilin muhataba giderek ödeme için ibraz 
etmesi gerekir. Bu durumun tek istisnası mücbir sebebin on beş günden uzun sürmesidir.  

Mücbir sebep ibraz süresinin bitiminden önce olmak şartıyla, hamilin bu sebebi 
kendinden önce gelen borçluya ihbar ettiği günden itibaren on beş günden fazla devam 
ederse, muhatap bankaya çekin ibrazına ve protesto çekilmesine veya eşdeğerde bir 
belirlemeye gerek kalmaksızın başvuru hakkını kullanabilir (TTK m. 818, f. IV). Bu hükmün 
lafzından, hamilin bankaya başvurmasından ve karşılıksız yazdırmasından sonra keşideci ve 
diğer borçlulara başvuru hakkını kullanmakta bir engel olmadığı anlaşılmaktadır. Ancak, bu 
durumda hamil mücbir sebep veya aşılması imkânsız engel ortadan kalkar kalkmaz bir diğer 
anlatımla gecikmeksizin başvuru yapması gerektiği görüşü savunulmaktadır (Reisoğlu, 2011, 
206). Ancak, hükümde TTK m. 811, f. III’de geçen “gecikmeksizin” sözcüğüne TTK m. TTK 
m. 811, f. IV’de yer verilmemiştir. Zira ihbarın yapılması ve bu ihbarın tarih ve yer çekin 
üzerine yer yoksa alonja yazılmasından sonra aşılması imkânsız engel on beş günden fazla 
sürmesi halinde çekin ibrazına ve protesto çekilmesine veya eşdeğerde bir belirlemeye gerek 
kalmayacaktır. 

Hamilin rücu hakkını kullanabilmesi için çekin süresi içinde ibraz ve süresi içinde 
ödenmediğinin TTK m. 808 sayılan şekilde tespit edilmesi gerekir. Ancak, hamilin kendi 
cirantasına ihbarından itibaren mücbir sebebin on beş günden uzun sürmesi halinde on 
altıncı günde dahi kendiliğinden ödenmeme veya karşılıksızlık durumu tespit edilmiş sayılır 
(Domaniç, 1988:720). Zira kusursuz hamil için mücbir sebep nedeniyle bu sürelere riayet 
etmeme gerekçesiyle müracaat haklarının kaybedilmesi tahammül zor sonuçlar yaratır 
(Kınacıoğlu, 1999, s.205). 

Ancak, bilinçli bir şekilde TTK m. 795’e aykırı olarak düzenlenen ÇekK m. 3, f. VIII’de 
ileri tarihli çeklerin kanuni süre içinde ibraz edilmesi ve “karşılıksızdır” işlemine tabi tutulması 
şartı getirilmiştir. Ancak, on beş günden fazla süren mücbir sebep halinde ibraz veya buna 
denk bir işleme gerek kalmadan müracaat hakkının kullanılması düzenlemesi ile tenakuz 
oluşturmaktadır (TTK m. 811, f. IV).  Bu hükmün, hamilin hak aramada bir usulü işlemin 
kaldırılması suretiyle hak arama özgürlüğünü genişletmesi sebebiyle isabetli bir 
düzenlemedir. 

Mücbir sebebin on beş günden fazla sürmesinde on beş günlük süre hamilin mücbir 
sebebi kendisinden önceki borçluya ihbar ettiği günden itibaren başlayacağı düzenlenmiştir 
(TTK m. 811, f. IV). Bu itibarla hamilin bu mücbir sebebi kendisinden önceki borçluya ihbar 
etmeden on beş günden fazla süren mücbir sebebin sonucunda ibraz ve karşılıksız 
yazdırmadan rücu hakkının kullanılması mümkün değildir (Domaniç, 1988: s.767).  

IV. Aşılması İmkânsız Engel Sebebi İle Uzayan Sürede Bankanın 
Yükümlülüğü 
 
Mücbir sebep olsa dahi hamil, muhatap bankaya çeki uzayan süre içinde veya sonra 

ibraz edebilir. (ÇekK m. 3, f. III), Muhatap banka ibraz ile birlikte, çekin unsurları ve sahte 
veya tahrif edilmiş olup olmadığını (TTK m. 812) incelemek sorumluluğu bulunmaktadır. 
Burada süre incelenirken, TTK m. 811 kapsamında aşılması imkânsız engel sebebi ile 
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uzayan sürelerin de dikkate alınması gerekir. Banka şube çalışanı, uzayan süre denetimi 
kapsamında çekin üzerindeki TTK m. 811, f. II’ye göre yapılan işlemleri ve ihbarın nasıl 
yapıldığını araştıracaktır. Başka bir deyişle, hamilin kendi cirantasına yaptığı ihbarı çek 
üzerinde, yer yoksa alonja kaydedilmiş olduğunu ve altında tarih ve imzasını kontrol 
edecektir. Hamilin ihbardan itibaren on beş gün içinde veya sonrasında ibraz etmesinde, 
bankanın işleme alma konusunda bir takdir hakkı bulunmamaktadır. Bu süreçte, muhatap 
bankanın süresi içinde ibraz edilen çekleri işlem tesis etmeden iade etmesi mümkün değildir 
(Aksi görüş için bkz. Demir, 2020: 428). Zira bankalar Covit-19 sebebi ile kapanmamış 
günlük işlemlerini yapmaya devam etmişlerdir.  

Muhatap banka, basarak teslim ettiği çeklerin her biri için karşılıksız yazılması şartı ile 
garanti veren ve nitelikli havale ödeyicisi konumundadır. Bu hukuki işlemde ödeyici 
yükümlülük TBK m. 555-560 arasında düzenlenmiş olan havale hukuki işleminden doğar. 
Bununla birlikte, banka havale ödeyici olma yükümlülüğü yanında çek hesabı açma 
sözleşmesinin zorunlu tarafıdır. Çek hesabı sözleşmesi hukuki niteliği itibari ile tipik bir 
sözleşmedir; bankalara bu sözleşmeye dayanarak teslim ettikleri her çek yaprağı için 
karşılığı bulunmadığı durumda kanunla belirlenen en az tutarı ödemek yükümlülüğü 
getirilmiştir. Bu yönü ile banka bu müşterisi lehine her kim yasal hamil ise onunla her çek 
yaprağının karşılıksız çıkması riskine karşı garanti sözleşmesinde lehtar ilişkisi kurmuştur. Bu 
sözleşme çek hesabı sahibi ile banka arasında kurulan kredi açma sözleşmesi unsurları 
bulunan çek hesabı sözleşmesine dayanılarak bastırılan ve teslim edilen her çek yaprağı 
lehtarı lehine düzenlenmiş geri dönülemez gayri nakdi kredi sözleşmesi hükmündedir (ÇekK 
m. 3, f. B-2). Her bir çek yaprağı, ayrılmaz devredilebilir, karşılıksız çıktığında kanunen 
ödenmekle zorunlu asgari tutarı ödemeyi taahhüt eden garanti sözleşmesidir (TBK m. 128). 

Mücbir sebep dışında muhatap banka bankaya ibraz edilen çekin sahte olup 
olmadığını, düzenleyenin imzasının sahte olup olmadığını, düzgün ciro silsilesi içinde ibraz 
edenin yetkili hamil olduğunu ve çekin üzerinde silinti ve kazıntı olup olmadığını incelemekle 
yükümlüdür. Ancak cirantaların imzalarının geçerliliğini araştırmak zorunluluğu 
bulunmamaktadır (TTK m. 801). 

Muhatap banka, ibraz edilen çekin geçerli olup olmadığını, ibraz edeninin yetkili hamil 
olup olmadığını, hesap üzerinde ihtiyati tedbir, rehin veya haciz olup olmadığını, mücbir 
sebebi de dikkate alarak diğer kontrolleri de yaparak ödemekle yükümlüdür (Korkut, 2018, 
s.96-118). Bankanın bu yükümlülüklerinin yanına mücbir sebep halinde yapılan işlemlerin de 
incelenmesi eklenir. Bunlar, hamil aşılması imkânsız engel sebebi ile çeki ibraz 
edemediğinde yapılan ihbarın TTK m. 811’e uygun olup olmadığını ve sürenin ne kadar 
uzadığıdır. Başka bir deyişle, muhatap banka, mücbir sebebin geçerli olup olmadığı ile 
geçerli ise çeklerin süresi içinde ihbarların yapılıp yapılmadığını da incelemekle yükümlü hale 
gelir. Muhatap banka, çek hesabı sahibine uzayan ibraz süresi içinde çek keşidecisinin 
cayma beyanının da geçerli olmadığını, ibraz halinde karşılıksız yazılacağını da bildirmelidir. 

Uzayan ibraz süresinin geçmesinden sonra yapılan cayma beyanı geçerlidir. Çek 
hesabı sahibinin cayma beyanına rağmen çeki ödeyen banka bu ödemeden sorumlu olur. 
Zira her hamil yetkili havale alıcısı olması kabulüne rağmen uzamış ibraz süresi geçtikten 
sonra yapılan cayma beyanının tebliği ile banka yetkisiz bir havale ödeyicisi konumuna düşer 
(TBK m. 559, f. I). Bununla birlikte, sahte ve tahrif edilmiş bir çeki ödemiş olmasından doğan 
zarar muhatap bankaya ait olur (TTK m. 812). Bunun istisnası, çeki düzenleyenin çek 
defterini iyi saklamamak gibi bir kusurunun olmasıdır. 

V. Değerlendirme 

Mücbir sebep veya umulmayan halin bir tanımını yapmak yahut örnekleri saymak 
suretiyle tüketmek; değişen coğrafi, doğal, sosyal ve gelişen teknoloji koşullarında mümkün 
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değildir. Bu itibarla, mücbir sebep ve mücbir sebebin çekin ibrazında aşılmaz bir engel 
olması her somut olayda kendi şartları içinde değerlendirilmesi gerekir. 

Kanun koyucu, mücbir sebebin unsurlarının neler olabileceği konusunda işaret olarak 
‘aşılması imkânsız bir engel olgusunu’ vermiştir. Bu itibarla, mücbir sebep hali objektif genel 
bir durum iken aşılması imkânsız engel subjektif bir hal olabilir. Dolayısıyla, TTK m. 811’i 
değerlendirirken aşılması imkânsız engel içindeki kişinin durumunun her somut olayda kendi 
şartları içinde değerlendirilmesi gerekir. 

Mücbir sebebin kabulü için hukuki veya fiili olarak objektif aşılması imkânsız bir engel 
aranmasının adaletsiz sonuçlar meydana getirmesi de mümkündür. Bu itibarla, ibraz 
süresinin bitmesine kısa bir süre kala Covid-19 nedeniyle hasta olması sebebiyle hastaneye 
yatması veya karantinaya alınmasının çeki ibraz etmesine veya protesto çekmesine veya 
denk işlem yapmasına engel olması durumunda, müracaat hakkının kaybı adalet duygusunu 
zedeleyecektir. Bu nedenle, covid-19 hastası olmak sübjektif bir aşılması imkânsız bir engel 
olsa da mücbir sebebin varlığının kabul edilmesi gerekir. 

Çekte mücbir sebep TTK m. 811’de özel hüküm olarak düzenlenmiştir. 7226 sayılı 
Kanunda usul kanunlarındaki sürelere ilişkin bir düzenleme yapıldığından çekin ibraz süresini 
uzatan bir yorum yapmak mümkün değildir. 

Çekin ibrazı konusunda ileri düzenleme tarihli çekle ilgili olarak, hukuki takip 
yapılabilmesi için çekin üzerindeki düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde 
bankaya ibraz edilmesinin ve karşılıksızdır işlemine tabi tutulmasının şart olduğu emredici bir 
şekilde düzenlenmiştir. Bu düzenleme de TTK m. 811, f. IV’de mücbir sebebin onbeş günden 
fazla sürmesi halinde getirilen istisna göz ardı edilmiştir. 

TTK’ya göre; ÇekK m. 3, VIII özel hüküm mahiyetindedir. ÇekK Resmi Gazete’de 
yayımlandığı 20.12.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir (ÇekK m. 10). TTK ise 1.7. 2012 
tarihinde yürürlüğe girmiştir (TTK m. 1534).   

Mücbir sebebin ilk ihbardan itibaren on beş günden fazla sürmesi halinde bankaya 
ibraz etme, protesto veya buna denk bir belirlemenin yaptırılması mecburiyeti kaldırılmıştır ve 
bu nedenle doğrudan çekten doğan sorumluluğu bulunanlara müracaat hakkı doğmaktadır. 
Ancak, hamil bu hakkı kullanmak yerine, bankaya ibraz ederek ödenmesini sağlayabilir veya 
ödenmemesi halinde karşılıksız yazdırıp, haklarını da kullanabilir.  

Türk bankaları tarafından bastırılan çeklerin unsurları TTK m. 780’de sayılmıştır. 
Ancak yabancı banka tarafından bastırılan çeklerde TTK m. 780’nin g ve h bentlerindeki 
unsurların aranmayacağı belirtilerek uluslararası genel uygulamadan ayrılma, tedavül eden 
senetler bakımından doğru olmamıştır.    

Yurt dışında kurulu bankaların çekleri Türkiye’deki bankaların şubelerine ibraz 
edilebilir. Böyle bir durumda, bu çeklerin mücbir sebebin on beş günden fazla olması halinde 
ibraz ve protesto çekilmesine veya denk belirlemenin yapılmadan müracaat hakkını 
kullanabilirken (TTK m. 811,f. IV) aynı durumda Türk bankaları tarafından basılan çeklerin 
hukuki takibinin yapılabilmesi için ibraz edilmesi şartı getirilmiştir (ÇekK m. 3, f. VIII).  

CYK m. 24, 41, 42, 43, 46 ve 48, ’da geçen ‘the equivalent declaration’ ibaresinin 
karşılığı olarak TTK m. 809, 810’da‘denk olan belirleme’, 818, f. I’de ‘denk belirleme’ TTK m. 
811, f. IV ile 816, f. I’de ‘eş değer belirleme’ şeklinde alınmıştır. Burada yeknesaklık 
sağlamak için ‘denk belirleme’ değil mehaza uygun doğrusu olan ‘denk bildirim’ ibaresi 
kullanılmalıdır. 
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VI. Sonuç  

Kıymetli evrak hukuku sıkı şekil kurallarına bağlı hukuk dalıdır. Bu kapsamda, bir 
kambiyo senedi olan çekin düzenlenmesi, ibrazı, ihbarı ve protesto edilmesi ile karşılıksız 
işlemine tabi tutulması geçerli olarak işlemlerinin yapılma süresi ve şekli sıkı şekil kurallarına 
bağlanmıştır. Mücbir sebep konusunda ibraz veya protesto düzenlenmesi ya da bunlara denk 
bir işlemin yapılması durumu aşılması imkânsız bir engel sebebi ile gerçekleştirilememesi 
hem poliçe (TTK m. 731, TTK m. 778, f-I d atfı ile bonoda aynı hükme tabi) hem de çekte 
(TTK m. 811) ayrı ayrı düzenlenmiştir.    

Mücbir sebep halinde ihbar yükümlülüğü devam ederken, çekte ibraz ve protesto 
veya buna denk işlemlere özgü süreler mücbir sebep devam ettiği sürece uzayacaktır. Çek 
hamilinin, mücbir sebebin ortadan kalkması on beş günden az sürmüş ise gecikmeksizin 
ibraz veya protesto veya buna denk bir işlemi yapması gerekirken (TTK m. 811, f. III), on beş 
günden fazla sürmüş ise doğrudan müracaat hakkını kullanabileceği düzenlenmiştir (TTK m. 
811, f. IV). Ancak, ÇekK m. 2, f. 8 ile bu ayrım kaldırılarak ÇekK göre Türkiye’de faaliyet izni 
almış bankaların bastırdığı bütün çeklere de TTK m. 811, f. IV’e aykırı olarak ibraz 
mecburiyeti getirilmiştir. Bu itibarla, ÇekK m. 2, f. 8’e bir hüküm ve TTK m. 811, f. IV 
uygulamasına bir cümle eklenerek istisna getirilmelidir. Böylece TTK m. 811, f. IV ile ÇekK 
m. 2, f. 8 arasında bir uyum sağlanabilir. 

Karekod çekte CYK aykırı bir şekilde zorunlu unsur haline getirilmiştir (TTK m. 780, f. 
I-h). Bu nedenle, karekod ile banka tarafından verilen seri numaranın düzenlendiği 
hükümlerin yeri TTK yerine ÇekK içinde düzenlenmesi isabetli olacaktır. Zira bu görüşü 
çelişki yabancı bankalar tarafından bastırılan çeklerde bu iki unsurun eksik olması çekin 
geçerliliğini etkilemeyeceği şeklinde yapılan düzenlenme teyit etmektedir (TTK m. 781, f. IV). 

Çek defterinin sadece bankalarca basılacağı veya bastırılacağı hüküm altına 
alınmıştır (ÇekK m. 2, f. V). Ayrıca, bankalar dışında çek basan veya bastıranların hapis 
cezası ile adli para cezası öngörülerek güvenlik sağlanmak istenmiştir (ÇekK m. 7, f. VIII). Bu 
kapsamda Türkiye’de iki tür çekin işlem göreceği ve kullanılacağını söylemek mümkündür. 
Bunlardan ilki, ÇekK’na göre Türkiye’de faaliyet gösterme izni almış bankaların bastığı veya 
bastırdığı çekler; diğeri ise TTK m. 781, f. IV’te belirtilen yabancı bankalar tarafından 
bastırılan çeklerdir. Bu itibarla sonraki tarihli genel hüküm mahiyetinde olan TTK m. 811, f. IV 
ile önceki tarihli özel hüküm olan ÇekK m. 3, f. VIII birlikte yürürlükte olduğunun kabul etmek 
gerekir. 

TTK’nın gerekçesinde ticaret hukukunun etkilendiği internetin günlük hayata hızlı bir 
şekilde girmesi ve her alanda kullanılır hale gelmesinin hukuku da etkilediği belirtilmiştir. 
Hükümetin elektronik çek ve bono kanun tasarısı olduğu da kamuoyuna açıklanmıştır.    

Bu gelişmeler sonucunda çekin nasıl ki elektronik ortamda takas odasına 
sunulmasıyla ibraza denk bir işlem gerçekleştiriliyorsa, karekoda bir fonksiyon daha 
yüklenerek elektronik ortamda, karekod okutulmak suretiyle ATM, bilgisayar ve akıllı 
telefonlar üzerinden de çekin ibraza denk bir işlem yapılabilmesine imkân sağlanmalıdır. Zira 
bu işlem, kredi kartı veya debit kart kullanılarak veya internet şubesi yahut akıllı telefonlara 
indirilen programlarda kimlik doğrulama işleminden sonra takas odası programına çek 
üzerindeki bilgiler girildikten sonra karekodun okutulmasıyla ibraz işlemi yapılabilir.  

Çek alacaklıları ellerinde bulunan çek ile çek hesabı sahibine ve çeki düzenleyene 
ilişkin TTK m. 780, f. II’de sayılan verilerin tümüne erişebilmektedir. Bu itibarla teknik altyapı 
bunu sağlarken karekoda bir de elektronik ibraz fonksiyonu ekleyerek ibraza denk işlemlere 
yeni seçenek sunulması ticari hayatın hız ve güvenlik ihtiyacını da karşılamış olacaktır.   
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ÇekK m. 2, f. 8’de tüm çeklerin bankaya ibraz mecburiyeti getirilmesi TTK m. 811 f, 
3’e aykırılık teşkil etmektedir. Bu nedenle, bu hükme mücbir sebep veya aşılması imkânsız 
engelin on beş günden fazla sürmesi halinde bu hüküm uygulanmayacaktır şeklinde bir 
istisna getirilerek CYK ile uyum sağlanmalıdır. Zira dolaylı da olsa TTK’da düzenlenen çek 
hükümlerine kaynaklık eden CYK sözleşmesine uygun uluslararası uygulamadan 
uzaklaşılmaması gerekir.  
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Türkiye’de Enflasyonist Sürecin Dinamikleri ve 
Politik Yansımaları: Post-Keynesyen Bir Analiz 

 
Prof. Dr. Sayım Işık 

                                                                                                   
Öz  

 
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 2007:1-2020:2 döneminde yaşanan enflasyonu, Post-

Keynesyen yaklaşımla analiz etmektir. Türkiye’de enflasyonu etkileyen değişkenler, VAR analizi 
yoluyla etki-tepki ve varyans ayrıştırması ve Granger nedensellik analiziyle incelemektedir. Çalışmanın 
temel bulgusu, enflasyon ataleti ve ithal petrol fiyatlarının (dolayısıyla döviz kurunun) enflasyonun 
temel belirleyicisi olduğunu göstermektedir. İkinci bulgu, enflasyonist ortamlarda Post-Keynesyen 
enflasyon-ücret sarmalının varlığını desteklemektedir. Üçüncü bulgu, her ne kadar faizler ile enflasyon 
arasında karşılıklı etkileşim olsa da enflasyonun faiz oranlarının belirlenmesinde önemli bir değişken 
olduğunu ortaya koymaktadır. Dördüncü bulgu, Türkiye’de emek ile sermaye sahipleri arasındaki gelir 
çekişmesinin varlığını ortaya koymaktadır. Sonuç olarak çalışmanın bulguları, büyük ölçüde Post-
Keynesyen enflasyon yaklaşımıyla uyumludur.  
 
Anahtar Sözcükler: Enflasyon, Türkiye, Post-Keynesyen Teori, VAR.  
JEL Sınıflandırması: E12, E31. 
 
Dynamics of the Inflationary Process in Turkey and its Political Reflections: A Post-Keynesian 

Analysis 
 

Abstract  
 

The purpose of this study is to empirically analyze the determinants of inflation in Turkey, 
using the Post-Keynesian theory of inflation. The determinants of inflation in Turkey are investigated 
by impulse-response functions, variance decomposition and Granger causality based on VAR 
analysis. The empirical results show that inflation inertia and import prices are determinants of 
inflation. Secondly, the empirical findings support validity of post keynesian wage-inflation spiral in 
inflationary times. Thirdly, it is seen that although there is a bidirectional causality relation between 
inflation and the interest rates, inflation is more important in determining interest rate. Fourthly, the 
empirical result shows  that the negative relation between the profit and labor cost supports conflict 
over income distribution between workers and capitalists. The empirical findings are generally 
consistent with Post-Keynesian explanation of inflation 
 
Keywords: Inflation, Turkey, Post-Keynesian Theory, VAR.  
JEL Classification: E12, E31. 

 
1. Giriş  

 
Post-Keynesyen enflasyon teorisi fiyatların belirlenmesinde, talep faktörlerinden daha 

ziyade arz yanlı faktörleri dikkate almaktadır. Yani enflasyonun, nedeni talep-çekişli faktörler 
değil maliyet-itişli faktörlerdir. Ana-akım enflasyon teorisine göre enflasyon, talep 
faktörlerinden kaynaklanan parasal bir olguyken, Post-Keynesyenlere göre bölüşüme ilişkileri 
ve dolayısıyla maliyet kalemleri (ücret talebi, ithal mal fiyatları, kâr marjı gibi) ile ilgili bir 
olgudur (Perry ve Cline, 2013, s.2-3; Perry ve Cline, 2016, s.480-481; Terra ve Arestis, 2017, 
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s.49). Post-Keynesyenlere göre enflasyon analizinin esası, gelirin kârlar ile ücretler 
arasındaki bölüşümüyle ilişkilidir. Yaratılan gelirin, sermaye sahipleri ile işçiler arasındaki 
paylaşım mücadele enflasyonun temel belirleyicisidir (Bloch, Dockery ve Sapsford, 2004, 
s.524 ve Taylor ve Barbosa-Filho, 2021, s.1). Enflasyonist dönemlerde enflasyon ile ücret 
artışlarının birbiriyle sıkı ilişkisi, gelir bölüşüm çekişmesine bağlı olarak fiyat-ücret spiraline 
neden olmaktadır (Terra ve Arestis, 2017, s.49). Son dönemlerde maliyetler içinde kâr 
oranları ve ithalatın payı artarken, ücretlerin payı düşmektedir (Taylor ve Barbosa-Filho, 
2021, s.1).  

 
1960-1970 döneminde Post-Keynesyen gelenek içinde enflasyon analizinde maliyete 

dayalı-arz yönlü faktörlere ve gelir çekişmelerine vurgu yapılmakla birlikte 1970’ler 
sonrasında hızlanan küreselleşmeyle birlikte finansallaşmanın artması ve para arzının içsel 
hale gelmesiyle talep koşulları önem kazanmaya başlamıştır. Finansallaşmayla birlikte para 
arzını içselleşmesi firmalar ve hane halklarının krediye dayalı harcamalarını artmıştır. Talep 
artışı ise, maliyet koşullarıyla birlikte enflasyonu yükseltmektedir (Palley 1996, Stockhammer 
ve Köhler, 2019, s.4-5; Stockhammer, 2020, s.45-49; Hein, 2016, s.12-13; Terra ve Arestis, 
2017, s.49). Sonuç olarak Post-Keynesyenler, son dönemlerde enflasyon analizinde maliyet 
koşulları yanında talep koşularını da dikkate almaktadır.  
 

Son dönemlerde Post-Keynesyen gelenekte enflasyon analizinde talep koşullarını 
dikkate alan birçok deneysel çalışma bulunmaktadır. Türkiye’de ise, enflasyon analizine 
yönelik çalışmalar genel olarak ana akım talep-itişli enflasyon yaklaşımına dayanmaktadır. 
Türkiye’de Post-Keynesyen yaklaşımla enflasyonu analiz eden çalışma bulunmamaktadır. 
Diğer yandan Türkiye’de hem maliyet hem de talep koşullarını dikkate alan çok az sayıda 
çalışma bulunmaktadır. Türkiye’de son dönemlerde enflasyonist bir süreç yaşanmaktadır. 
Enflasyon giderek hızlanmış ve kronikleşmiştir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, 
Türkiye’de enflasyonu etkileyen maliyet ve talep yönlü dinamiklerin karşılıklı etkileşimlerini 
belirlemek ve politika yapıcılara yardımcı olabilecek politika sunmaktır.  Bu amaca yönelik 
olarak, Türkiye için hem maliyet hem de talep koşullarını dikkate alan bir Post-Keynesyen 
enflasyon analizi yapılacaktır. Çalışma, bu yönüyle mevcut diğer çalışmalardan büyük ölçüde 
farklılaşmaktadır.  

 
Çalışma Türkiye’de 2007:1-2020:2 döneminde enflasyonu etkileyen değişkenleri VAR 

yöntemini kullanarak etki-tepki fonksiyonları ve kestirim varyans ayrıştırması teknikleriyle 
incelemektedir. İncelenen dönemde Türkiye’de enflasyonu etkileyen 5 temel faktör üzerinde 
durulacaktır: İthal petrol fiyatları, birim emek maliyetleri, kâr marjları, krediler ve faiz oranı. 
Türkiye’de genel olarak enflasyon ile döviz kuru arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. 
Üretim yapısının ithalata olan bağımlılığı nedeniyle döviz kuru artışları üretim maliyetlerini 
artırarak, enflasyona yol açmaktadır. Türkiye’de döviz kuru hareketleri, ithal malların fiyatları 
yoluyla enflasyonu etkileyen en önemli değişkendir. Döviz kurunda ortaya çıkan şoklar, 
ithalat maliyetlerini artırdığından belli bir süre sonra birikimli etkisiyle, enflasyona 
yansımaktadır. Özellikle son dönemlerde yükselen döviz kurları ve ithal mal fiyatları artışı 
enflasyonun en önemli belirleyicisi olmuştur.  

 
Türkiye’de enflasyonu etkileyen faktörlerden birisi de işgücü maliyetleridir.  2007-2020 

döneminde 2008-2009 küresel finansal kriz yılları ile 2016-2017 yılları hariç olmak üzere, 
genel olarak enflasyon ile birim emek maliyetleri birlikte hareket etmiştir. Türkiye’de birim 
emek maliyetleri ile enflasyon arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalar, işgücü maliyet artışları 
ile enflasyon arasında birbirini besleyen dinamik bir süreç bulunduğunu ileri sürmektedir. 
Diğer yandan, dönem boyunca verimlilik artışlarının, 2016 yılı gibi bazı istisnalar dışında 
nominal ücretlerden çok hızlı arttığı ve böylece reel birim ücretlerin düştüğü görülmektedir. 
Bu durum Türkiye’de işgücü piyasası kaynaklı enflasyonist baskıların sınırlı kaldığına işaret 
etmektedir. 
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Türkiye’de firmaların üretim maliyetleri üzerine koydukları kâr marjları da enflasyonu 
etkilemektedir. İncelenen dönemde kâr oranı ile enflasyon arasındaki ilişki incelendiğinde 
2007-2012 dönemde enflasyon ve kâr oranları birlikte düşerken, 2012-2020 döneminde 
enflasyon artarken, kâr oranları düşmeye devam etmiştir. Türkiye’de firmaların fiyatlama 
davranışlarının piyasa yapısının yanında büyük ölçüde ekonominin konjonktür 
dalgalanmalarına bağlı olduğu dikkate alındığında, 2012-2020 döneminde toplam talepteki 
sınırlı artışlar ve düşük büyüme oranları, kâr marjlarını düşürmüştür. Bu dönemdeki düşük 
büyüme oranları dikkate alındığında enflasyonu etkileyen talep koşullarından ziyade arz 
(maliyet) yönlü gelişmelerdir. Öyle ki maliyetlerdeki artışlar zayıf talep koşullarından dolayı 
fiyatlara kısmen yansıtıldığından kârlar düşüktür.   
 

Türkiye’de enflasyon ile kredi artışı arasındaki ilişki incelendiğinde 2008 küresel kriz 
ve 2019 yılı hariç kredi oranları, enflasyon oranlarının üzerinde artmıştır. Bununla birlikte, 
2011-2019 döneminde kredi artış hızı sürekli olarak düşmeye başlamıştır. Özellikle son 
dönemlerde düşük faiz politikaları ve Kamu Garanti Fonu (KGF) gibi firmalara yönelik kredi 
kolaylıkları talep koşullarını güçlendirerek enflasyon üzerinde etkili olmaya başlamıştır. Diğer 
yandan birçok çalışma ise, talep koşullarının tüketici fiyat enflasyonu üzerinde etkisinin 
yüksek olmadığını göstermektedir.   
  

Türkiye’de enflasyon ve faiz oranları 2007-2010 döneminde genel olarak düşerken, 
2011-2016 döneminde yatay bir seyir izlemiş, 2017 yılından sonra hızla artarak 2018 yılında 
zirveye ulaşmıştır. 2019 sonrasında düşüşe geçmiştir. Bu dönemde enflasyon ile faizin 
birlikte hareket ettiği görülmektedir. Sonuç olarak Türkiye’de 2007:1-2020:2 döneminde 
enflasyonun gelişimini incelediğimizde maliyet yönlü faktörler yanında talep koşullarının da 
enflasyonu etkilediği görülmektedir. 

 
Bu çalışmanın amacı, Türkiye için hem maliyet hem de talep koşullarını dikkate  alan 

bir Post-Keynesyen enflasyon analizi yapmaktır. Çalışmanın ikinci bölümünde Post-
Keynesyen enflasyon literatürü ele alınmaktadır. Bu bölümde enflasyon konusunda teorik ve 
deneysel çalışmalara yer verilmektedir. Üçüncü bölümde çalışmada kullanılan ekonometrik 
analiz ve bulgular açıklanmaktadır. Çalışmanın sonuç bölümünde genel bir değerlendirme 
yapılmaktadır.   

 
2. Post-Keynesyen Enflasyon Yaklaşımı 

 

Ana akım iktisat yaklaşıma göre enflasyon temelde aşırı talebin bir sonucudur.  Aşırı 
talebin kaynağı ise aşırı para arzıdır. Dolayısıyla enflasyon, talep-yanlı bir olgudur. Post-
Keynesyen gelenek ise, genel olarak enflasyonu parasal genişleme nedeniyle aşırı taleple 
ilişkilendirmez (Amitrano ve Vasconcelos, 2019, s.278). Post-Keynesyenlere göre para arzı, 
içseldir. Para arzını belirleyen kredi-para talebidir. Parasal ekonomilerde paranın 
içselleşmesi büyük ölçüde firmaların çalışma sermayesiyle ilgili finansman talepleriyle 
ilişkilidir (Moore, 1988 ve Wray, 1992). Firmalar, başta çalışanların ücret ödemeleri olmak 
üzere üretim maliyetlerini karşılamak için bankalardan kredi alırlar. Bankaların yarattığı 
parayı borçlanan firmalar, satışlarından sonra bankaya kredi borçlarını öderler. Firmaların 
genel fiyat düzeyi, ücretler başta olmak üzere maliyetler tarafından belirlenmektedir. 
Dolayısıyla Post-Keynesyen gelenekte para arzı, fiyat düzeyini belirlemez (Lavoie, 2014, s. 
541-544 ve Amitrano ve Vasconcelos, 2019, s. 278). Parasal ücretlere dayalı kapitalist 
ekonomide ücretlerdeki değişme, diğer maliyet kalemleriyle birlikte enflasyonun temel 
belirleyicilerinden birisidir. Bu bağlamda Post-Keynesyenler, enflasyonu emek ve işverenler 
arasındaki gelir bölüşümü üzerindeki mücadeleyle  ilişkilendirmektedirler (Hein, 2016)1.   

 
Post-Keynesyen yaklaşımda istihdam, mal piyasasındaki toplam talep tarafından 

belirlendiğinden emek piyasası nominal ücretleri ve birim emek maliyetlerini belirlemektedir.  
Emek maliyetleri ise, fiyat düzeyini ve dolayısıyla enflasyonu etkiler (Hein, 2016, s.22 ve 
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Aboobaker, Karsten,Franz & Ruben, 2016). Enflasyon ise reel ücretleri ve dolayısıyla gelir 
dağılımını etkilemektedir.  Bu yaklaşım enflasyonu,  para arzı tarafından belirlenen parasal 
bir olgu olarak değerlendirmek yerine, bir gelir bölüşüm meselesi olarak ela almaktadır (Dutt, 
1990; Taylor, 1991; Lavoie, 1992 ve 2014). Sosyal sınıflar arasındaki gelir çekişmesi ve 
gelirin bölüşümden elde edilen paylar (ücret ve kâr payları), bu sınıfların iktisadi güçleriyle 
ilişkilidir.  Post-Keynesyenler enflasyonun temel olarak ücret pazarlıkları tarafından 
belirlendiğini söylemekle birlikte diğer üretim faktörlerindeki şok artış ve toplam talepteki 
değişmelerden de etkilendiğini ileri sürmektedirler (Terra ve Arestis, 2017, s.49). Özellikle 
finansallaşmanın artması, borçlanma olanaklarının artması ve para arzının içsel hala gelmesi 
enflasyonun belirlenmesinde talep yönlü etkileri önemli hale getirmiştir (Stockhammer, 2020, 
s.45-49, Hein, 2016, s.12-13). Bu bağlamda, Post-Keynesyenler ile Yeni Keynesyenler bir 
çok noktada benzer yaklaşımı savunmakla birlikte birçok yönden de farklılaşmaktadır.  
  

Yeni Keynesyen fiyat teorileri, fiyat dinamiklerini açıklamak için büyük ölçüde 
piyasalardaki fiyat katılıklarına dayanmaktadır. Fiyat katılıklarının mikro temelleri ise, menü 
maliyetleri, örtük kontratlar, koordinasyon başarısızlıkları, nominal kontratlar, maliyete-dayalı 
fiyatlandırma gibi faktörlere dayalıdır (Melmies, 2010, s. 446-449). Yeni Keynesyen 
yaklaşıma göre, piyasaların rekabetçi değil aksak rekabetçi yapıda olmaları, firmaları büyük 
ölçüde fiyat alıcıdan ziyade fiyat belirleyici yapmaktadır. Yani aksak rekabet koşullarında 
çalışan firmalar, belli ölçüde fiyatları belirleme gücüne sahiptir. Diğer yandan firmalar, fiyat 
belirleme gücüne sahip olmalarına karşın, talep koşullarındaki değişmeler karşısında fiyatları 
sıklıkla değiştirmemeyi tercih ederek optimizasyon yapmaktadır. Kısa dönemde paranın nötr 
(yansız) olmadığını kabul ettiklerinden para arzındaki değişmeler, fiyatların katı olması 
nedeniyle, ekonomik faaliyetleri etkilemektedir. Yeni Keynesyenler ise enflasyon olgusunu  
Phillips denklemine göre potansiyel üretimi aşan taleple ilişkilendirmektedirler (Smith ve 
Wickens, 2007, s.98). Potansiyel üretimin üzerindeki talep artışı, enflasyona neden 
olmaktadır. Aksak rekabet koşullarında firmalar, maliyet artışları ve talep-yanlı 
değişmelerden kaynaklanan mark-up artışlarıyla doğrudan fiyatları artırmaktadır. Sonuçta 
Yeni Keynesyenlere göre, talep artışları maliyet artışları ile birlikte fiyatları belirlemektedir.  
 

Post-Keynesyenler ise, iktisadi faaliyetlerdeki dalgalanmaların fiyatların katılığından 
kaynaklanmadığını ileri sürmektedirler (Melmies, 2010, s. 454).  Bu yaklaşıma göre parasal 
üretim ekonomilerinde para hem kısa hem de uzun dönemde nötr (yansız) değildir. Paranın 
yansızlığı, piyasaların rekabetçi olması ve fiyatların esnek olmasıyla ilişkili değildir. Parasal 
üretim ekonomilerinde para, firmaların üretim finansmanına göre yaratıldığından para arzı 
içseldir. Paranın yaratılması ve firmalar tarafından geri ödenmesi ise, firmaların önceden 
belirledikleri satış fiyatlarıyla ilişkilidir. Firmaların üretim miktarlarını ise, önceden belirledikleri 
fiyatlara göre belirlemektedirler. Dolayısıyla firmalar, talep değişmeleri karşısında fiyatları 
sıklıkla değiştirmezler. Bu nedenle  temel belirsizliğin olduğu parasal üretim ekonomisinde 
firmalar, istikrarlı fiyatları (mark-up fiyatlama) tercih etmektedirler2. Post-Keynesyenler temel 
olarak fiyat ve enflasyonun belirlenmesinde mark-up yaklaşımını benimsemekle birlikte 
finansallaşmanın artmasıyla birlikte talepten kaynaklanan etkilere de vurgu yapmaktadır. 
Böylece fiyatların istikrarını ve katılığını, Post-Keynesyenler Keynes’in parasal üretim 
ekonomisinin sahip olduğu özelliklere atfederken, Yeni Keynesyenler iktisadi aktörlerin 
rasyonel olduğu ve optimizasyon yaptıkları menü maliyetleri, örtük kontratlar, koordinasyon 
başarısızlıkları, nominal kontratlar, maliyete-dayalı fiyatlandırma gibi faktörlere vurgu 
yapmaktadırlar. Sonuç olarak, bu çalışmada enflasyon dinamiklerinin Post-Keynesyen 
yaklaşımla açıklanmasının temel nedeni, kategorik olarak Post-Keynesyenlerin enflasyonu, 
talep koşullarını  dikkate almakla birlikte temelde maliyet-yanlı bir olgu olarak açıklamalarıdır. 
Oysa Yeni Keynesyenler, maliyet unsurlarına vurgu yapmakla birlikte enflasyonu temelde, 
talep-yanlı bir olgu olarak açıklamaktadırlar.  
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Post-Keynesyen enflasyon teorisi, büyük ölçüde Kalecki (1954 ve 1971)’nin 
maliyetlere dayalı kâr marjı fiyatlama denklemine dayanmaktadır. Kalecki’nin fiyat eşitliği 
aşağıdaki gibi yazılabilir (Amitrano ve Vasconcelos, 2019, s. 278 ve Lavoie, 2014, s. 
543/544):  

  

                                               𝑝 = (1 +  û) (
𝑤

𝑞
+  𝑚)                          (1)  

                                                                 𝑚 =
𝑒.𝑃𝑓

𝑦
=  

𝑀

𝑦
                         (2) 

  
Fiyat eşitliğinde fiyatlar, ücretler ve ithal girdilerin değerini içeren doğrudan birim 

maliyetler üzerine konulan kâr marjı tarafından belirlenmektedir. Eşitliklerde û, kâr marjını, w, 
ortalama nominal ücreti, q, emeğin üretkenliğini, w/q, birim emek maliyetini, y, işçi başına 
üretimi, e, nominal döviz kurunu, pf, yabancı para cinsinden ithal girdi fiyatını,  M, ithal girdi 
mallarının yurt içi değerini, m, ithal girdilerin birim maliyetini göstermektedir.  İthal girdi birim 
maliyetini, birim emek maliyetinin bir oranı olarak yazarsak; 
 

                                                                      𝜇 =  𝑚

𝑤/𝑞
                             (3) 

 
 

 (3) nolu eşitliği (1) nolu fiyat eşitliği içinde yerine konulursa;     
 

                                                               𝑝 = (1 + û)(1 + 𝜇)
𝑤

𝑞
               (4) 

  
                                                                               
(4) nolu fiyat eşitliğini büyüme oranları şeklinde yazarsak;  
 

                                                     𝑝^ =  𝑤^ − 𝑞^ + Ō + Ĵ          (5) 
 
(5) nolu eşitlikte Ō = (1 + û) ve  Ĵ = (1 + μ) şeklinde ifade edilmektedir. Fiyat eşitliğine göre 
ücretler ve kâr marjı fiyatları pozitif etkilerken, verimlilik negatif etkilemektedir. Diğer yandan 
nominal döviz kurunun değer kaybı, fiyat rekabetçiliği ve ithal girdilerin maliyetler içindeki 
ağırlığı sebebiyle fiyatlar üzerinde pozitif etkiye sahiptir.  

 
Post-Keynesyenler enflasyonu arz-yanlı bir olgu olarak almakla birlikte toplam talebin, 

dolaylı olarak enflasyonu etkilediğini de kabul etmektedirler. Talebin enflasyonu belirlemede 
önemli rolü olduğunu ileri süren birçok Post-Keynesyen enflasyonu etkileyen talep-yanlı 
koşullara dikkat çekmektedir. Özellikle 1970’li yıllardan bu yana küresel finansallaşmayla 
birlikte hane halkı ve şirketlerin borçlanma ve kredi kullanma olanakları artmıştır 
(Stockhammer ve Köhler, 2019, s. 4-5; Stockhammer, 2020, s. 45-49; Hein, 2016, s.12-13). 
Gittikçe artan finansallaşmanın para arzını içselleştirmesi hem firmaların hem de hane 
halklarının krediye dayalı harcamalarının artmasına neden olmuştur. Finansallaşmayla 
birlikte kredi artışları ekonomiyi canlandırmakta ve toplam talep artışı  fiyatları 
yükseltmektedir (Palley 1996: Stockhammer, 2019; Stockhammer, 2020; Hein, 2016).  
Sonuçta Post-Keynesyen enflasyon yaklaşımı, enflasyonun belirleyicileri olarak doğrudan 
maliyet itişli faktörler yanında dolaylı olarak kredi, borçlanma gibi talep-çekişli faktörlere de 
vurgu yapmaktadır.  

 
Post-Keynesyen gelenekte, enflasyonun belirleyicileri üzerine yapılan deneysel 

çalışmalar özellikle maliyet-itişli enflasyon teorilerini destekler nitelikte bulgular sunmaktadır 
(Arestis ve Milberg (1993), Amerika ve İngiltere (1972-1989) için döviz geçişkenliğini analiz 
ettikleri çalışmalarında döviz kurunun fiyatlar üzerindeki etkisini göstermek için Post-
Keynesyen üretim maliyetlerine dayalı mark-up (kâr oranı) fiyatlama modelini kullanmışlardır. 
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Çalışmada, her iki ülkede de döviz kurunun ithal hammadde fiyatları yoluyla firmaların içsel 
yatırım fonlarının ve böylece mark-up  oranını etkilediği gösterilmektedir.   

 
Sen ve Vaidya (1995), Hindistan’da sanayi fiyatlarının davranışını açıklamak için 

Arestis ve Milberg (1993) gibi Post-Keynesyen üretim maliyetlerine dayalı mark-up fiyatlama 
yöntemini kullanmışlardır. Sanayi fiyatlarındaki değişmelerin, parasal ücretler, faiz oranı, 
yatırım miktarı ve verimlilik artışına bağlı olarak değiştiği modelin tahmin sonuçlarına göre, 
sanayi fiyatlarındaki değişmenin parasal ücretler, faiz oranı ve yatırım miktarıyla pozitif ve 
verimlilik artışı ile negatif ilişkili olduğu ileri sürülmüştür.   

 
Downward (1995), Birleşik Krallık için (1984-1991 dönemi) imalat sanayi fiyatları ile 

tüm imalat sanayi maliyetleri (hammadde, emek, hizmet maliyetleri toplamı) ve talep (üretim) 
arasındaki ilişkiyi  VAR modeliyle araştırdığı çalışmasında, maliyetler ile talebin fiyatların 
doğrudan önemli belirleyicileri olduğu bulgusunu ortaya koymuştur.  Downward, diğer 
deneysel Post-Keynesyen fiyatlama modellerinden farklı olarak, maliyet kalemleri yanında 
talep baskısını da fiyatları doğudan açıklayan bir değişken olarak ele almıştır.   

 
Ateşoğlu (1997) 1954-1993 döneminde Amerika’da enflasyonu nedenlerini Post-

Keynesyen ücret maliyetlerine dayalı mark-up fiyatlama (emeğin üretkenliğindeki artışa 
oranla, ücretlerdeki artış) yöntemiyle açıklamaktadır. Ateşoğlu, Amerika’da ücret ve 
fiyatlardaki artışın ekonomi ve toplam talepteki gelişmelere bağlı olarak belirlendiği Post-
Keynesyen ücret maliyetlerine dayalı mark-up yaklaşımının enflasyonu açıklamada daha 
kullanışlı olduğunu ileri sürmektedir. Benzer şekilde Ateşoğlu (2000)’nun, 1959-1998 dönemi 
için Amerika’da ki enflasyonu açıklamaya yönelik deneysel bulguları, yine Ateşoğlu 
(1997)’nun enflasyonun maliyete dayalı mark-up modelinin bulgularıyla uyumludur. 
Çalışmanın bulguları, enflasyon ile birim emek maliyetlerindeki artış arasında birebir ilişkinin 
varlığını ileri sürmektedir.  

 
Bloch ve diğerleri (2004), Amerika’da 1900-2001 dönemi için ücretlerin ve hammadde 

fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini Post-Keynesyen maliyetlere dayalı mark-up 
yöntemiyle araştırdıkları çalışmada hammadde maliyetleri ve ücretlerden enflasyona tam 
geçişkenlik olduğunu ilere sürmüşlerdir.  Dolayısıyla çalışmada, enflasyondaki değişmenin 
temel kaynağı büyük ölçüde hammadde fiyatları ve ücretlerdeki değişmedir.  

 
Perry ve Cline (2013 ve 2016)’in Amerika’da büyük enflasyon durgunluğunun (1982-

2006) nedenlerini Post-Keynesyen enflasyon modelini kullanarak tahmin ettiği  (VAR’a dayalı 
etki-tepki analizi) çalışmasında, enflasyon ve enflasyon oynaklığındaki azalmanın nedeninin 
ücretlerdeki ve  ithal mal fiyatlarındaki azalmadan (uluslararası rekabet ve kur) 
kaynaklandığını ileri sürmektedir. Çalışmaya göre Amerika’da büyük enflasyon durgunluğu 
döneminde doların değer kazanması, ücretlilerin sendikal güçlerinin azalması, artan 
uluslararası rekabet baskısı  fiyatların düşmesinde temel rol oynamıştır.  

 
Cin, Tekin ve Kiper (2017)’in Ateşoğlu (2000)’nun makalesinden hareketle Avrupa 

Birliği Ülkeleri (1995-2015 dönemi) için Post-Keynesyen  modeli statik panel veri analiziyle 
tahmin ettikleri çalışmalarında, enflasyon ile birim işgücü maliyetleri arasında bir ilişkinin 
olduğu ileri sürülmektedir. Çalışmanın bulgularına göre AB ülkelerinde birim işgücü 
maliyetlerindeki yüzde 1’lik bir artış, enflasyon oranını 0,57 oranında artırmaktadır. 
Çalışmaların bulguları, Ateşoğlu (2000)’nun çalışmasıyla büyük ölçüde örtüşmektedir.  

 
Kim (2019)’in Amerika enflasyonunu (1983-2016 dönemi) analiz ettiği ve standart 

Post-Keynesyen fiyatlama modeldeki arz yanlı maliyet kalemleri yanında talep unsurlarında 
(kredi miktarı, faiz oranı, işsizlik oranı)dikkate aldığı çalışmasında (VAR’a dayalı etki-tepki 
analizini kullanarak), birim emek maliyeti, ithal mal fiyatları ve kârların fiyatları pozitif 
etkilediğini ileri sürmektedir. Diğer yandan çalışmada birim emek maliyetinde +-1 standart 
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sapma şok meydana gelmesi kârları negatif etkilerken, kârlarda +-1 standart sapma şok 
meydana gelmesi birim maliyetleri negatif etkilemesi, Keynesyen gelir çekişmesi yaklaşımını 
desteklemektedir. Çalışmada toplam kredi miktarının ilave edildiği modelde ise, kredilere 
verilen pozitif bir şok enflasyonu pozitif etkilerken, enflasyona verilen pozitif bir şok kredileri 
azaltmaktadır. Diğer yandan çalışmada enflasyona verilen bir şokun kârları pozitif etkilerken, 
birim maliyetleri etkilememesi durumu enflasyondan şirketlerin yararlandığını göstermektedir. 
Çalışmanın bir diğer bulgusu, kârlara verilen pozitif bir şok, şirketlerin kredi taleplerini 
azaltırken, birim emek maliyetlerine verilen pozitif bir şok şirketlerin kredi talebini 
arttırmaktadır. 
  
 Loper ve Arriaga (2019)’nin Meksika’da (1994-2015 dönemi) Post-Keynesyen 
enflasyon modelini (ARDL yöntemiyle) test ettikleri çalışmasında, enflasyondaki değişmelerin 
temel nedeni işgücü maliyetleri ve döviz kurundaki değişmeler olduğu ileri sürülmektedir. 
Çalışmanın bir diğer bulgusu, işgücü maliyetlerini düşüren verimlilik artışlarının, daha yüksek 
ücretlerin enflasyon üzerindeki etkisini azalttığıdır. Çalışmada ayrıca, faiz oranının döviz 
kurunun Granger nedeni olduğu ve böylece enflasyonu etkilemede, faiz oranlarının 
kullanılabileceği ileri sürülmektedir.  
  
 Türkiye’de enflasyonun belirleyicilerine yönelik yakın dönemde yapılan birçok 
deneysel çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmaların büyük bir bölümü döviz kuru, hammadde 
ithal fiyatları ve yurtiçi maliyetlerin enflasyon üzerinde etkili olduğunu göstermektedir (Atuk, 
Aysoy, Özmen ve Sarıkaya, 2014; Özmen ve Sayıkaya; Yavaçlı ve Saatçi, 2016; Taban ve 
Şengür, 2016; Göçer, Aydın ve Sümer, 2016; Utkulu ve Ekinci, 2016; Karahan, 2017, Kara, 
Öğünç ve Sarıkaya, 2017; Ertuğ, Özlü ve Yüncüleri:2018; İşcan ve Kaygısız, 2019; Kutlu ve 
Bayır, 2019; Yenice ve Yenisu, 20,19; Baylan ve Pazarzı, 2020; Alkan ve Dağıdır, 2020; 
Karahan ve Gencür, 2020; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası [TCMB], 2021-1; Koç, 
Öğünç ve Özmen, 2021).  
   
 Türkiye birim emek maliyetleri ile enflasyon üzerine yapılan çalışmalar, birim emek 
maliyetlerinin enflasyona pozitif katkı yaptığını göstermektedir (Kara ve diğerleri, 2017; 
TCMB, 2021-1, s.53-55;Koç ve diğerleri, 2021, s.6-7). Türkiye’de işgücü maliyet artışları ile 
enflasyon arasında birbirini besleyen dinamik bir süreç bulunmaktadır. Enflasyon bekleyişleri, 
ücretleri etkilerken, enflasyonun kendisi de ücret artışlarına yol açmaktadır. Dolayısıyla 
ücretler enflasyon üzerinde önemli bir etkiye sahiptir ve bu, ücret-enflasyon spiraline yol 
açmaktadır (Kara ve diğerleri, 2017; ÖİK Raporu, 2018;Yavuz ve Çoşar, 2019;TCMB 2018-4, 
s.54-57 ve 2021-1, s.53-55 ). Diğer yandan, dönem boyunca verimlilik artışlarının, bazı 
istisnalar (2016 yılı gibi) dışında nominal ücretlerden çok hızlı arttığı ve böylece reel birim 
ücretlerinin düştüğü görülmektedir (Akgündüz, Aldan, Bağır  ve Torun, 2018).  Bu durum 
Türkiye’de işgücü piyasası kaynaklı enflasyonist baskıların sınırlı kaldığına işaret etmektedir. 

 
Türkiye’de incelenen dönemde enflasyon ve kredi arasındaki ilişki üzerine yapılan 

deneysel çalışmalar, kredilerin enflasyonu artırdığını ileri sürmektedir (Korkmaz, 2019; 
Bölükbaş, 2019). Deneysel çalışmalar, tüketici enflasyonunun yüzde 25’nin krediden 
etkilendiğini göstermektedir. Deneysel çalışmalar, toplam talep baskısının (çıktı açığı) tüketici 
fiyat enflasyonu üzerinde etkisinin yüksek olmadığını göstermektedir (Atuk ve diğerler 2014; 
Özmen ve Sarıkaya, 2014; Yamaçlı ve Saatçi, 2016; ÖİK Raporu, 2018; Koç ve diğerleri, 
2021:6-7). 

 
Türkiye’de incelenen dönemde enflasyon-faiz ilişkisi üzerine yapılan deneysel 

çalışmalar farklı bulgular sunmaktadır. Bu çalışmaların birçoğu uzun dönemde enflasyonun 
faiz oranını etkilediği bulgusunu desteklemektedir (Tunalı ve Erönal, 2016; Demirgil ve 
Türkay, 2018; Bal ve Diğerleri, 2019; Baylan ve Pazarcı, 2020; Uslu, 2020; Atgün, 2021; 
Baktemur, 2021). Birçok çalışma ise özelikle kısa dönemde enflasyondan faiz oranına bir 
nedensellik ilişkisi olmadığını ileri sürmektedir (Tunalı ve Erönal, 2016; Songur, 2019; Yenice 
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ve Yenisu, 2019). Diğer yandan faiz oranından enflasyona doğru nedensellik olduğunu ileri 
süren çalışmalarda bulunmaktadır (Bayat, Kayhan ve Taşar, 2018; Özdemir ve Yıldırım. 
2018; Karabuğa, 2019). Birçok çalışma ise, iki değişken arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi 
olduğunu ileri sürmektedir (Akgül ve Özdemir, 2018; Biçen, 2019; Altunöz, 2020; Baktemur, 
2020). 
  
 Türkiye’de maliyet itişli ve talep-çekişli enflasyonu birlikte alan çok az sayıda çalışma 
bulunmaktadır. Bu çalışmada deneysel Post-Keynesyen enflasyon literatüründeki gelişmeler 
dikkate alınarak enflasyonu etkileyen maliyet-itişli faktörler yanında talep-çekişli faktörler 
VAR yöntemi kullanılarak analiz edilecektir. Çalışma bu yönüyle, diğer çalışmalardan 
farklılaşmaktadır.  

 
3.    Ekonometrik Analiz ve Bulgular  
3.1. Veriler 
 

Çalışmada Türkiye’de 2007:1-2020:2 döneminde enflasyon, birim emek maliyeti, 
petrol fiyatları, kârın gsyih’ya oranı, toplam kredilerin gsyih’ya oranı ve T.C.M.B ortalama 
fonlama maliyeti değişkenleri kullanılmıştır. Enflasyon oranını temsilen tüketici fiyat 
endeksinin yıllık yüzde değişimi ve birim emek maliyetlerini temsilen ise birim emek maliyet 
endeksinin logaritması kullanılmıştır. Emek birim maliyeti değişkeni, Tramo/Seats yöntemiyle 
mevsimsellikten arındırılarak, logaritmik formuda kullanılmıştır. İthalat fiyatlarını temsilen 
brent petrol fiyatları kullanılmış ve petrolün dolar değeri Türk Lirasına çevrilerek logaritması 
alınmıştır. Dolayısıyla petrol fiyatları yoluyla döviz kurunun etkisi de dikkate alınmıştır. 
Kâr/gsyih değişkeni ise milli gelir hesaplarında milli gelir ücretler ve işletme artığı (kâr+ faiz 
+kira toplamı) olarak verilmektedir. Dolayısıyla çalışmada kâr değişkenini temsilen işletme 
artığı dikkate alınmıştır. Kâr/gsyih değişkeni, Tramo/Seats yöntemiyle mevsimsellikten 
arındırılmıştır. Toplam krediler/gsyih değişkeni ise, toplam kredi miktarının (hane halkı ve 
finans-dışı özel sektör kredilerinin toplamının) gsyih’ya oranının logaritması olarak alınmıştır. 
Faiz oranı değişkenini temsilen ise T.C. Merkez Bankası ortalama fonlama maliyeti 
kullanılmıştır. Birim emek maliyeti endeksi, TL petrol fiyatları ve kredi/gsyih oranı 
değişkenlerinde varyansta durağan olmamayı ortadan kaldırmak amacı ile logaritmik 
dönüşüm yapılmıştır.  

 

Değişkenler Değişkenlerin 
Kısaltması 

Veri Kaynağı 
 

enflasyon oranı enf T.C.Merkez Bankası EVDS 

birim emek maliyeti (log) emek OECD 

brent petrol fiyatı (log) petr T.C.Merkez Bankası EVDS 

kâr/gsyih oranı kâr T.C.Merkez Bankası EVDS 

toplam kredi/gsyih oranı 
(log) 

kredi BIS 

T.C.M.B ortalama 
fonlama maliyeti (oran) 

faiz T.C.Merkez Bankası EVDS 

 
3.2.  Analiz Yöntemi 

 
Bu çalışmada Post-Keynesyen enflasyon yaklaşımından hareketle Türkiye’de 2007:1-

2020:2 döneminde üç aylık verilerle enflasyon ile enflasyonu etkileyen değişkenler arasındaki 
ilişki VAR yöntemiyle araştırılmıştır.  

 
VAR modeli, çok değişkenli zaman serisi modelidir. Sims (1980) tarafından geliştirilen 

bu modelleri, eş-zamanlı denklemler modeline alternatif olarak kullanılmaya başlanmıştır 
(Asteriou, 2007 ve Luetkepohl, 2011). Zaman serilerinin dinamik davranışlarını 
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tanımlamaktadır. VAR modelinde bütün değişkenler, kendi gecikmeleri ve diğer tüm 
değişkenlerin gecikmelerine bağlı olarak ele alınmaktadır. VAR modellerinde bağımlı 
değişkenlerin gecikmeli değerlerinin yer alması, geleceğe yönelik güçlü tahminlerin 
yapılmasını olanaklı kılmaktadır (Kumar ve diğerleri, 1995).  Modele dahil bütün 
değişkenlerin etkisini dikkate alması, değişkenler arasındaki dinamik ilişkileri modellemesi ve 
tahmin etmesi VAR modelinin en büyük avantajıdır. Tek değişkenli modeller ile teoriye 
dayanan eşanlı denklem modellerine göre daha iyi tahmin yapmaktadırlar.  Yapısal model 
üzerinde herhangi bir kısıtlama getirmeksizin değişkenler arasındaki dinamik, karşılıklı 
etkileşimlerinin belirlenmesine olanak sağlamaktadır (Keating,1990, Asteriou, 2007 ve 
Luetkepohl, 2011).  Herhangi bir iktisat teorisinden yola çıkarak, değişkenlerin içsel-dışsal 
ayrımını gerektirmediği için, eşanlı denklem sistemlerinden farklılaşmaktadır.   

 
Standart (indirgenmiş) VAR modeli, birçok yapısal VAR modellerinden farklı olarak, 

değişkenlerin sıralanması ve yapılan kısıtlayıcı varsayımlar bakımından bir çok avantaja 
sahiptir. Standart VAR modellerinde, değişkenler üzerinde sınırlandırıcı kısıtlar (varsayımlar) 
konmamaktadır (Kim, 2019, s.9-10). Ayrıca, standart VAR modellerinde özellikle 
makroekonomik değişkenler arasındaki kompleks ilişkilerin ve dolayısıyla karşılıklı etkileşimin 
varlığı dikkate alındığında değişkenlerin sıralanması önemini kaybetmektedir. Bu yönüyle 
standart VAR modellerin değişkenler üzerine herhangi bir kısıtlama koymadığından ve 
değişkenlerin sıralamasını dikkate almadığından değişkenle arasındaki çok yönlü ilişkileri 
analiz etmede etkili bir yöntemdir. Dolayısıyla bu çalışmada indirgenmiş VAR modelinin 
tercih edilmesinin en önemli avantajı yapılan analizde, enflasyon ile enflasyonun belirleyicileri 
arasındaki  karşılıklı etkileşime izin vermesidir.    

 
Standart VAR modelinin tercih edilmesinin bir nedeni de değişkenler arasındaki 

ilişkilerin gecikmeli zaman boyutunu dikkate almış olmasıdır (Kim, 2019). Çünkü enflasyon ve 
enflasyon belirleyicileri arasındaki ilişki eşanlı olmaktan ziyade zaman alan bir süreçtir. 
Sözleşmelerle belirlenen ücretlerin enflasyon üzerindeki etkisi, döviz kurunun enflasyona 
geçişkenliği, kredilerin  finansmanı gibi enflasyonu arz ve talep yanlı etkileyen faktörlerin belli 
bir gecikmeyle enflasyonu etkilediği kabul edilmektedir.  

 
Çalışmada standart VAR modelinin tercih edilmesinin bir diğer nedeni ise Post-

Keynesyen iktisat yaklaşımıyla ilişkilidir. Post-Keynesyen yaklaşıma göre iktisadi değişkenler 
arasında uzun dönem denge ilişkisi (kavramı) sorunlu bir yaklaşımdır (Arestis ve Sawyer, 
2005; Lavoie, 1992; Setterfield 2006; Kriesler ve Lavoie 2007).  Çünkü Post-Keynesyenler, 
piyasaların daima dengeye döneceği fikrine karşı çıkmaktadır. Uzun dönemli denge fikri, 
iktisadi değişkenlerin kısa dönemde sapma göstermesine karşın uzun dönemde denge 
değerlerine döneceği varsayımına dayanmaktadır (Perry ve Cline, 2016). Dolayısıyla 
çalışma, enflasyon ile belirleyicileri arasındaki uzun dönem ilişkiden ziyade kısa dönemli 
ilişkilere odaklanmıştır (Downward, 1995, s.416-417). Post-Keynesyenlere göre kısa döneme 
odaklanmak analiz açısından oldukça önemlidir. Çünkü uzun dönem, ardıl kısa dönemlerin 
bir toplamından başka bir şey değildir. Böylece Post-Keynesyenler değişkenler arasında 
uzun dönem denge ilişkisine dayanan yaklaşımları reddettiklerinden, fiyatların kısa dönem 
dinamiklerinin açıklanması bakımından standart VAR ve nedensellik testlerinin 
kullanılmasının daha uygun olacağını ileri sürmektedirler (Downward, 1995, s.424). 

 
Çalışmada kullanılan VAR (p) modeli aşağıdaki şekilde yazılabilir:  
 
        𝑦𝑡 = 𝛼1 +  𝛽1𝑦𝑡−1 + 𝛽2𝑦𝑡−2 + 𝛽3𝑦𝑡−3 + … … … . . + 𝛽𝑝𝑦𝑡−𝑝 +  𝜀𝑡      (6) 

 
 

Denklemdeki p  gecikme sayısını,  yt içsel değişkenler  vektörü, α1  sabitler vektörü,  βi  
katsayı matrisi ve  εt  ise ortalaması ve kendi gecikmeli değerleriyle olan kovaryansı sıfır, 
varyansı sabit, ve normal dağılımlı hata terimini göstermektedir.   
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Çalışmadaki temel (maliyet-itişli) Post-Keynesyen modelimizdeki içsel değişkenler 
vektörü enflasyon (enf), birim emek maliyeti (emek), ithal petrol fiyatları (petr) ve kârların 
gsyih’ya oranını (kâr) kapsamaktadır: 
 

                   𝑦𝑡  = (𝑒𝑛𝑓, 𝑒𝑚𝑒𝑘, 𝑝𝑒𝑡𝑟, 𝑘𝑎𝑟)/       (7) 
   

Ayrıca enflasyonu etkileyen talep yönlü her bir değişken tek tek ilave edilerek VAR modeli 
tahmin edilmiştir. Dolaysıyla her ilave değişkenin temel modele dahil edilmesiyle toplamda 
içsel değişken sayısı beşi geçmemektedir. Bu enflasyonu etkileyen talep yönlü değişkenler 
toplam krediler/gsyih (kredi) ve TCMB fonlama faiz oranıdır (faiz).  

 
Post-Keynesyen yaklaşımda değişkenler arasındaki ilişkiler incelenirken öncelikle tüm 

değişkenlerin durağanlığı birim kök testleri ile araştırılmıştır. Daha sonra modeldeki uygun 
gecikme uzunluğu bilgi kriterlerinin kullanılmasıyla tespit edilmektedir. Model için uygun 
gecikme tespit edildikten sonra VAR modeli tahmin edilmekte ve istikrar koşullarını sağlayıp 
sağlamadığı incelenmektedir. Kısa dönem Granger nedensellik testlerinden sonra etki-tepki 
fonksiyonları ile değişkenler arasındaki ilişkiler değerlendirilmektedir. Ayrıca çalışmamızda 
Johansen eşbütünleşme testi ve VECM modeliyle değişkenler arasında uzun dönem 
ilişkisinin varlığı araştırılmış ve en az bir eşbütünleşme denklemi bulunmasına karşın uzun 
dönem nedensellik ilişkileri VECM modeliyle desteklenmemiştir (VECM hata düzeltme 
katsayısı beklenildiği gibi negatif değil pozitif çıkmıştır). Bu nedenle çalışmada standart VAR 
modeli kullanılmıştır.  
 

3.3.    Bulgular ve Değerlendirme  
 3.3.1. Birim Kök Testleri 

 
Çalışmada VAR analiz yapılmadan önce değişkenler arasındaki ilişkinin yönünün ve 

derecesinin belirlenmesi için ilk önce serilerin durağanlığı Augmented Dickey-Fuller (ADF), 
Philips- Peron (PP) ve Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) testleri yardımıyla test 
edilmiştir. Tablo 1’de görüldüğü gibi ADF  ve PP birim kök testi sonuçlarına göre enf, emek, 
petr, kâr, kredi, faiz serileri düzeyde durağan değilken, serilerin birinci farkları alındığında 
ADF, PP ve KPSS test istatistiğinin değerinin %5 anlamlılık seviyesinde durağanlaştığı 
görülmektedir. Serilerin birinci fark değerleri için birim kök olduğunu ifade eden yokluk 
hipotezi reddedilmiştir. Sonuçta çalışmada kullanılan değişkelerin durağanlık mertebesi I 
(1)’dir. 

Tablo 1: Birim Kök Sonuçları 
 ADF PP KPSS 
Değişkenler Test istatistiği

 
Test istatistiği

 
Test istatistiği 

 

enf -2.368330 
 

-2.217987 
 

0.473057 

emek -0.531742 
 

0.692707 
 

0.876331 

petr -1.913725 
 

-1.994867 
 

0.653907 

kâr -1.723063 
 

-1.541478 
 

0.903028 

kredi -2.606604 
 

-2.783009 
 

0.848467 

faiz -2.605686 
 

-2.090715 
 

  0.198249** 

d(enf) -6.577760* 
 

-5.358295* 
 

0.108581* 

d(emek) -7.928240* -7.928829* 0.172651* 
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3.3.2.  Temel VAR (1) Modeli      
 

Temel (7 nolu) VAR modeli için en uygun gecikme uzunluğunun belirlemesi önemlidir.  
VAR modeli için uygun gecikme uzunluğunu belirlemek için Likelihood Ratio (LR) ile Final 
Prediction Eror (FPE), Akaike (AIC), Schwarz (SIC) ve Hannan Quinn (HQ) kriterleri 
kullanılmıştır. Buna göre, sonuç olarak en uygun gecikme 1 olarak seçilmiştir (Tablo 2).   

 
Tablo 2: VAR Modelinin Uygun Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi  
 

Gecikme LogL LR FPE AIC SC HQ 

0  426.9931 NA   3.73e-13 -17.26502  -17.11059* -17.20643 

1  449.4749   40.37544*   2.87e-13*  -17.52959* -16.75742  -17.23663* 

2  459.2544  15.96650  3.76e-13 -17.27569 -15.88578 -16.74836 

3  473.1106  20.36018  4.25e-13 -17.18819 -15.18054 -16.42649 

4  487.4388  18.71437  4.87e-13 -17.11995 -14.49457 -16.12388 

 

Uygun gecikme uzunluğunu belirledikten sonra modelin VAR(1) modelinin istikrar 
koşullarını sağlayıp sağlamadığını incelemektir. AR karekteristik polinomunun ters kökleri 
1’den küçük ise model kararlıdır. Grafik 1 (EKLER A)’e göre, otoregresif karakteristik 
polinomunun ters kökleri birim çember içinde kaldığı için VAR(1) modelinin istikrar koşulları 
sağlanmaktadır.    
                               

VAR(1) modelinin istikrar koşullarından birisi de kurulan modelin kalıntılarında 
herhangi bir seri korelasyonun olmamasıdır. Tablo 3’te bu amaçla yapılan Otokorelasyon 
Lagrange çarpanı (LM) test sonuçlarını vermektedir. Buna göre, 2 gecikmeye kadar tüm LRE 
olasılık değerleri p>0.05’ten büyük olduğu için kalıntılar arasında her hangi bir seri 
korelasyon bulunmamaktadır.   
 
Tablo 3: Otokorelasyon LM Testleri   

Gecikme LRE
*
 istatistiği Serbestlik Derecesi p-değeri (olasılık) 

1  20.28605 16  0.2088 

2  20.85897 16  0.1851 
*Edgeworth düzeltilmiş olabilirlik oranı istatistiği. 
 

Değişen varyans sorunu olup/olmadığını anlamak için White değişen varyans testi 
yapılmıştır. Tablo 4’teki White değişen varyans testinin göre sabit varyans yokluk hipotezi 

  

d(petr) -5.376305* 
 

-5.269155* 
 

0.096872* 

d(kâr) -8.821008* 
 

-10.06643* 
 

0.091988* 

d(kredi) -6.081167* 
 

-6.081167* 
 

0.379045* 

d(faiz) -4.330235* 
 

-4.330235* 
 

0.102473* 

d; enf, emek, petr, kâr, kredi, faiz değişkenlerin birinci farkını göstermektedir. ADF için AIC bilgi kriteri 

kullanılmıştır. PP ve KPSS testinde  Newey-West metodu kullanılmıştır.  
*, 0.05 seviyesinde durağanlığı göstermektedir.  
**,Faiz değişkeni düzeyde ADF ve PP testinde 0.05 seviyesinde durağan değil iken, KPSS testinde durağan 
olduğu görülmektedir. Dolayısıyla ilk iki test sonuçları dikkate alınarak, faiz değişkeni düzeyde durağan dışı 
kabul edilmiştir.  
ADF ve PP için kritik değerler: 0.01 için, -3.581152, 0.05 için -2.926622, 0.10 için -2.601424. 
KPSS için kritik değerler: 0.01 için 0.739000, 0.05 için 0.463000, 0.10 için 0.347000. 

ADF, PP ve KPSS testlerinde sabit terimli model dikkate alınmıştır.  
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reddedilmemektedir (0.0857>0.05). Dolayısıyla tahmin edilen modelde değişen varyans 
sorunu bulunmamaktadır.    

 
Tablo 4: White Değişen Varyans Testi 

Ki-kare Serbestlik Derecesi  p-değeri (olasılık) 

97.81958 80  0.0857 
 

Normallik Jarque-Bera testine göre, kalıntılar 0.01 yanılma düzeyinde (p= 
0.0200>0.01) çok değişkenli normal dağılıma uymaktadır (Tablo 5).   

 

Tablo 5: Normallik Testi 

Bileşen Jarque-Bera Serbestlik Derecesi           p-değeri 

1  0.727791 2  0.6950 

2  1.208654 2  0.5464 

3  16.01256 2  0.0003 

4  0.218994 2  0.8963 

Joint  18.16800 8  0.0200 
 

Çalışmadaki seriler arasında kısa dönem nedensellik ilişkisi araştırılmış ve test 
sonuçları Tablo 6’da verilmiştir. Tablo 6'ya göre; ithal petrol fiyatları enflasyonun nedenidir 
(p=0.05<0.10). Enflasyon değişkeni de ithal petrol fiyatlarının nedenidir (p=0.08<0.10). 
Böylece ithal petrol fiyatları ve enflasyon değişkenleri arasında çift yönlü bir nedensellik 
ilişkisi bulunmaktadır. Diğer yandan birim emek maliyetleri enflasyonun nedeni değilken, 
enflasyon değişkeni emek maliyetlerinin nedenidir (p=0.03<0.05). Ayrıca kâr değişkeni, birim 
emek maliyetlerinin nedeni değilken, birim emek maliyetleri kâr oranının nedenidir 
(p=0.04<0.05). Kâr oran ise enflasyon değişkeni değilken, enflasyon kâr oranının nedenidir 
(p=0.00<0.01). Kâr oranı ile ithal petrol fiyatları arasında çift yönlü bir nedensellik vardır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo 6: Granger Nedensellik    

Nedensellik Yönü  Ki-kare             p-değeri 

Bağımlı Değişken D(enf)  

D(emek), D(enf)’nin Granger nedeni değildir 
0.032295 

0.857 

D(petr), D(enf)’nin Granger nedeni değildir 
3.666693 

   0.055
*** 

D(kâr), D(enf)’nin Granger nedeni değildir 0.221427 0.638 

TÜMÜ  7.642142     0.054*** 

Bağımlı Değişken D(emek)  

D(enf), D(emek)’nin Granger nedeni değildir 
4.535602  0.033** 

D(petr), D(emek)’nin Granger nedeni değildir 
0.030720 0.860 

D(kâr), D(emek)’nin Granger nedeni değildir 
0.006951 0.933 

TÜMÜ 4.961905 0.174 

Bağımlı Değişken D(petr)  

D(enf), D(petr)’nin Granger nedeni değildir 
3.056326       0.080*** 

D(emek), D(petr)’nin Granger nedeni değildir 
2.957691       0.085*** 

D(kâr), D(petr)’nin Granger nedeni değildir 
4.365975      0.036** 

TÜMÜ 8.351894      0.039** 

Bağımlı Değişken D(kar)  

D(enf), D(kâr)’in Granger nedeni değildir  6.985599     0.008* 

D(emek), D(kâr)’in Granger nedeni değildir 
 3.878925      0.048** 

D(petr), D(kâr)’ın Granger nedeni değildir  9.688288     0.001* 

TÜMÜ 17.59476     0.000* 
*, **   ve  *** 

 işareti sırasıyla 0.01, 0.05 ve 0.10 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır.  
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Çalışmada genelleştirilmiş bir standart sapmalık şoka incelenen dönemde temel 
modelimizin verdiği etki-tepki fonksiyonları Şekil 1’de gösterilmektedir. Petrol fiyatlarında  +-1 
standart sapma şok meydana geldiğinde (4.satır 1. sütun) enflasyonun tepkisi  ilk iki çeyrek 
dönemde pozitif iken, bu tepki yaklaşık 4.ayda sonlanmaktadır. Kâr oranında +-1 standart 
sapma şok meydana geldiğinde (4.satır 2.sütun) enflasyonun tepkisi ilk iki çeyrek dönemde 
pozitif iken, tepki 3. çeyrekte sonlanmaktadır. Birim emek maliyetinde +-1 standart sapma 
şok meydana geldiğinde (4.satır 3.sütun) enflasyonun tepkisi  ilk çeyrekte görülmezken, ikinci 
ve üçüncü çeyrekte negatif yönlü olmuş ve daha sonra bu etki 3. çeyrekte ortadan kalkmıştır. 
Ancak grafiklerde görüldüğü gibi birim emek maliyetlerinde +-1 standart sapma şok meydana 
geldiğinde enflasyonun verdiği tepkinin anlamlı olmamasının nedeni tepki eğrisi ve sıfır 
çizgisinin tüm dönemlerde güven aralığının içerisinde kalmış olmasıdır. Diğer yandan 
enflasyonda  +-1 standart sapma şok meydana geldiğinde (4. satır 4. sütun) enflasyonun 
kendisinin buna tepkisi ilk iki çeyrekte pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı iken, 3 ile 5. 
çeyrek dönemde negatif tepki istatistiksel olarak anlamlı değildir. Bu bulgu, ilk iki dönem 
enflasyon ataletinin varlığını göstermektedir.  

 
Etki-tepki analizlerinin ortaya koyduğu bir diğer bulgu, Post-Keynesyen gelir dağılımı 

yaklaşımının ileri sürdüğü gibi, ücretler ile kârlar arasındaki ters yönlü ilişkinin varlığıdır.  
Şekil 1’de (2.satır- 3.sütun ve 3.satır-2.sütun) görüldüğü gibi birim emek maliyetinde +-1 
standart sapma şoklar kârları azaltırken; kârlarda +-1 standart sapma şok meydana 
geldiğinde birim emek maliyetini düşürmektedir. Türkiye için bu bulgu emek kesimi ile 
firmalar arasındaki gelir çekişmesinin varlığını ortaya koymaktadır. Diğer yandan enflasyonda 
+-1 standart sapma şok meydana geldiğinde kârların düşürmesi, muhtemelen maliyet yönlü 
baskılar karşısında firmanın kâr marjını baskıladığını göstermektedir. Enflasyonda +-1 
standart sapma şok meydana geldiğinde ücretlerin artırması ise, enflasyonist ortamda ücretli 
kesimin tepkisini ve enflasyon-ücret spiralini işaret etmektedir. Ancak hem kâr hem de 
ücretlerin enflasyon şoklarına verdiği tepki, istatistiksel olarak anlamlı değildir. Nihai olarak, 
etki-tepki analizinde enflasyon ile petrol fiyatları arasında pozitif karşılıklı geri besleme 
ilişkisinin varlığı gözlenmektedir.  
 
Şekil 1: Temel Modelin Etki-Tepki Sonuçları 
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Temel VAR (1) modelinde kullanılan değişkenlerdeki değişimin nedenlerini belirlemek 
için değişkenlerin varyans ayrıştırması sonuçları Tablo 7’de (EKLER A)’de verilmiştir. 
Varyans ayrıştırması sonuçları incelendiğinde, enflasyonun varyansındaki değişmelerin 
%80’i kendi gecikmeleri ile, %20’si diğer değişkenlerin gecikmeleri ile açıklanmaktadır. Bu 
bulgu, enflasyonu açıklayan en önemli değişkenin kendisinin olduğu görülmektedir (Tablo 
7a). 10. ay sonunda enflasyonda meydana gelen bir şokun yaklaşık %80’i kendisi tarafından 
açıklanmaktadır. İthal petrol fiyatlarının enflasyonu açıklamadaki payı ise yaklaşık %18’dir. 
Kâr oranı ve birim emek maliyetinin enflasyonu açıklamadaki payı ise çok düşüktür.  Sonuçta 
enflasyonun kendisi dışında, en önemli belirleyicisi ithal petrol fiyatlarıdır.  

 
İthal petrol fiyatları varyans ayrıştırması incelendiğinde (Tablo 7b), ithal petrol fiyatları 

varyansındaki değişmelerin %87’i kendi gecikmeleri ile, %13’ü diğer değişkenlerin 
gecikmeleri ile açıklanmaktadır. İthal petrol fiyatlarını en çok etkileyen değişken 10. ay 
sonunda %87 ile kendisi olurken, birim emek maliyeti %5 ve enflasyon %5 oranında 
açıklamaktadır.  Kâr oranı varyans ayrıştırması incelendiğinde (Tablo 7c) kârların, yaklaşık 
%66‘sı kendisi tarafından, %19’u ithal petrol fiyatları, % 7’si enflasyon ve %6’sı birim emek 
maliyetleri tarafından açıklanmaktadır. Birim emek maliyetleri ise (Tablo 7d), 10.ay sonunda 
%55’i kendisi, %36’sı kâr oranı ve %7’si enflasyon tarafından açıklanmaktadır. Bu sonuca 
göre kâr, birim emek maliyetinin önemli bir belirleyicisidir.  

 
 

Tablo 7a:  Enflasyon Varyans Ayrıştırması  

Dönem S.E. d(petr) d(kâr) d(emek) d(enf) 

 1  0.018360  2.669320  0.044033  0.587248  96.69940 

 2  0.020161  15.29093  0.852704  0.493603  83.36276 

 3  0.020597  17.17720  1.170789  1.342045  80.30997 

 4  0.020621  17.15396  1.168169  1.339911  80.33796 

 5  0.020626  17.18427  1.169728  1.339403  80.30660 

 6  0.020627  17.18896  1.170647  1.341706  80.29869 

 7  0.020627  17.18892  1.170639  1.341698  80.29874 

 8  0.020627  17.18901  1.170643  1.341697  80.29865 

 9  0.020627  17.18903  1.170646  1.341704  80.29863 

 10  0.020627  17.18903  1.170646  1.341704  80.29863 

 
3.3.3. Genişletilmiş VAR Modeli 1  
 

Çalışmada, toplam talep yönlü toplam kredi değişkenin dahil olduğu genişletilmiş 
modelin uygun gecikme uzunluğunu belirledikten sonra modelin VAR(1) olduğu ve modelinin 
istikrar koşullarını sağladığı görülmektedir Tablo 8, Tablo 9, Tablo 10 ve Grafik 2’de 
verilmiştir (EKLER B).  

 
Seriler arasındaki kısa dönem nedensellik ilişkisi Tablo 11’de verilmiştir. Tablo 11'e 

göre, enflasyon değişkeni birim emek maliyetinin (p=0.02<0.05), ithal petrol fiyatlarının 
(p=0.07<0.10) ve kâr oranın (p=0.00<0.01) nedenidir. Kâr oranı ise ithal petrol fiyatlarının 
nedeni iken (p=0.04<0.05), ithal petrol fiyatı da kâr oranının nedenidir (p=0.00<0.01). 
Böylece ithal petrol fiyatları ve kâr oranı değişkenleri arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi 
bulunmaktadır.  
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Tablo 8: Granger Nedensellik    

Nedensellik Yönü  Ki-kare p-değeri 

Bağımlı Değişken D(enf)  

D(emek), D(enf)’nin Granger nedeni 
değildir  0.098212  0.7540 

D(petr), D(enf)’nin Granger nedeni değildir  2.574837  0.1086 

D(kâr), D(enf)’nin Granger nedeni değildir  0.336979  0.5616 

D(kredi),D(enf)’nin Granger nedeni 
değildir  2.547856  0.1104 

Tümü  10.44168  0.0336** 

Bağımlı Değişken D(emek)  

D(enf), D(emek)’nin Granger nedeni 
değildir  4.875350  0.0272** 

D(petr), D(emek)’nin Granger nedeni 
değildir  0.116992  0.7323 

D(kâr), D(emek)’nin Granger nedeni 
değildir  0.000647  0.9797 

D(kredi), D(emek)’nin Granger nedeni 
değildir  0.792444  0.3734 

Tümü  5.732437 0.2200 

Bağımlı Değişken D(petr)  

D(enf), D(petr)’nin Granger nedeni değildir  3.194877  0.0739*** 

D(emek),D(petr)’nin Granger nedeni 
değildir  2.102926  0.1470 

D(kâr), D(petr)’nin Granger nedeni değildir  4.133000  0.0421** 

D(kredi),D(petr)’nin Granger nedeni 
değildir  0.331807  0.5646 

Tümü  8.564964  0.0729*** 

Bağımlı Değişken D(kâr)  

D(enf), D(kâr)’nin Granger nedeni değildir  7.423068  0.0064* 

D(emek),D(kâr)’nin Granger nedeni 
değildir  2.519288  0.1125 

D(petr), D(kâr)’nin Granger nedeni değildir  8.247566  0.0041* 

D(kredi),D(kâr)’nin Granger nedeni 
değildir  0.876202  0.3492 

Tümü 18.42462  0.0010* 

Bağımlı Değişken D(kredi)   

D(enf),D(kredi)’nin Granger nedeni 
değildir  1.204094  0.2725 

D(emek),D(kredi)’nin Granger nedeni 
değildir  0.625955  0.4288 

D(petr),D(kredi)’nin Granger nedeni 
değildir  0.272342  0.6018 

D(kâr),D(kredi)’nin Granger nedeni 
değildir  0.578798  0.4468 

Tümü 2.230576  0.6934 
*, **   ve  *** 

 işareti sırasıyla 0.01, 0.05 ve 0.10 düzeyinde istatistiksel olarak 
anlamlıdır.  

 
Genişletilmiş VAR (1) modelinin etki-tepki fonksiyonları Şekil 2’de gösterilmektedir. 

Etki-tepki fonksiyonlarında görüldüğü gibi (4.satır) kâr, kredi ve birim emek maliyetinde  +-1 
standart sapma şok meydana geldiğinde enflasyonun verdiği tepki anlamlı değil iken, 
enflasyonun ithal petrol fiyatlarına ve kendisine verdiği tepki anlamlıdır. Grafikte görüldüğü 
gibi kâra enflasyonun verdiği tepki ilk iki çeyrekte pozitif, kredinin enflasyona verdiği tepki ilk 
üç çeyrekte pozitif ve birim emek maliyetlerine enflasyonun tepkisi ilk iki çeyrekte negatif 
olmasına karşın istatistiksel olarak anlamlı değildir. İstatistiksel olarak anlamlı olmamakla 
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birlikte kâr ve kredi şokları enflasyonu pozitif etkilerken, birim emek maliyetleri enflasyonu 
negatif etkilemektedir. 

 
Petrol fiyatlarında +-1 standart sapma şok meydana geldiğinde (4.satır 1.sütun) 

enflasyonu yaklaşık iki dönem pozitif etkilemekte ve daha sonra bu etki 4. dönem ortadan 
kalkmaktadır. Bu bulgu, ithal mal fiyatlarından enflasyona geçişkenliğin varlığını 
göstermektedir. Enflasyonun kendisine verilen +-1 standart sapma şokun (4.satır 4.sütun), 
enflasyon üzerindeki etkisi ilk çeyrek dönemde pozitifken, daha sonra bu etki zaman içinde 
azalmakta ve dördüncü çeyrekte ortadan kalkmaktadır. Bu bulgu, enflasyon ataletini yani 
bugünkü enflasyonun, geçmiş enflasyondan etkilendiğini göstermektedir.  

 
 

Şekil 2: Kredinin Dahil Olduğu Modelin Etki-Tepki Sonuçları 
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Genişletilmiş modelin enflasyon varyans ayrıştırması sonuçları ise Tablo 12’de (EKLER 
B)’de verilmiştir. Varyans ayrıştırması sonuçları incelendiğinde (Tablo 12a) enflasyonun 
varyansındaki değişmelerin %78’i kendi gecikmeleri ile, %18’i diğer değişkenlerin gecikmeleri 
ile açıklanmaktadır. Enflasyonu açıklayan en önemli değişkenin 10. ay sonunda yaklaşık 
%78 ile kendisi, %13 ithal petrol fiyatı ve %5 ile krediler olduğu anlaşılmaktadır. Birim emek 
maliyeti ve kâr oranının önemli bir etkisi bulunmamaktadır. Bu bulgular, enflasyonun kendisi 
ve petrol fiyatlarından etkilenmesi bakımından temel modelimizdeki sonuçlarla uyumludur. 
Ayrıca, kredilerinde az da olsa enflasyonu açıkladığı görülmektedir. Kâr oranlarının varyans 
ayrıştırması incelendiğinde (Tablo 12c) kâr oranının büyük ölçüde %66) kendisi, %18 petrol 
fiyatları ve %8 oranında birim emek maliyetlerinden etkilendiği görülmektedir. Birim emek 
maliyetlerinin ise (Tablo 12d), 10. ay sonunda %54 oranında kendisi, %35 kâr oranı ve %7 
oranında enflasyondan açıklandığını göstermektedir. Ücretlerin temel belirleyicilerinden 
birinin kâr oranı olması bulgusu, temel modelimizdeki bulguları desteklemektedir. Kredi 
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varyans ayrışımı sonuçları (Tablo 12e) ise, kredilerin, 10. ay sonunda %81 kendisi, %15 
birim emek maliyeti ve %4 enflasyon tarafından açıklandığını göstermektedir. Kredilerin, 
kendisi dışında birim emek maliyetleri tarafından açıklanması, Post-Keynesyenlerin kredi 
talebinde firmaların finansman talebini ve paranın içselliğini desteklemektedir.   

 

   
Tablo 9a:  Enflasyon  Varyans Ayrıştırması  

Dönem S.E. d(petr) d(kâr) d(emek) d(enf) d(kredi) 

 1  0.018065  2.204047  0.001032  0.887424  96.90750  0.000000 

 2  0.020009  11.62303  0.365374  0.803460  82.56042  4.647720 

 3  0.020588  13.01915  0.795006  2.643409  78.45595  5.086484 

 4  0.020626  13.02309  0.796201  2.640523  78.47229  5.067899 

 5  0.020635  13.06467  0.796521  2.640706  78.41589  5.082210 

 6  0.020637  13.06924  0.798197  2.647742  78.40076  5.084060 

 7  0.020637  13.06936  0.798194  2.647721  78.40075  5.083979 

 8  0.020637  13.06959  0.798191  2.647738  78.40043  5.084054 

 9  0.020637  13.06960  0.798197  2.647767  78.40037  5.084061 

 10  0.020637  13.06960  0.798197  2.647767  78.40037  5.084061 

 
3.3.4. Genişletilmiş VAR Modeli 2 
 

Çalışmada toplam talep yönlü faiz oranı değişkenin dahil olduğu genişletilmiş modelin 
uygun gecikme uzunluğunu belirledikten sonra modelin VAR(1) olduğu ve modelinin istikrar 
koşullarını sağladığı görülmektedir (EKLER C-Tablo 13, Tablo 14, Tablo 15, Tablo 16  ve 
Grafik 3).  

 
 Seriler arasındaki kısa dönem nedensellik ilişkisi Tablo 17’de verilmiştir. Tablo 17'e 

göre, enflasyon değişkeni birim emek maliyetinin (p=0.001<0.05) ve kâr oranının 
(p=0.00<0.01) nedenidir. İthal petrol fiyatları enflasyonun nedeni iken(p=0.08<0.10), 
enflasyon da ithal petrol fiyatlarının nedenidir (p=0.03<0.05). Dolayısıyla ithal petrol fiyatları 
ve enflasyon arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Faiz oranı değişkeni 
ise enflasyonun nedenidir (p=0.057<0.10). Diğer yandan birim emek maliyeti, kâr oranının 
nedenidir (p=0.03<0.05).   

 
Tablo 10: Granger Nedensellik    

Nedensellik Yönü  Ki-kare p-değeri 

Bağımlı Değişken D(enf)  

D(emek), D(enf)’nin Granger nedeni 
değildir  0.302783  0.5821 

D(petr), D(enf)’nin Granger nedeni 
değildir  2.894804  0.0889*** 

D(kar), D(enf)’nin Granger nedeni 
değildir  0.054908  0.8147 

D(faiz), D(enf)’nin Granger nedeni 
değildir  3.607191  0.0575*** 

Tümü 11.67326  0.0200** 

Bağımlı Değişken D(emek)  

D(enf), D(emek)’in Granger nedeni 
değildir  6.371547  0.0116** 

D(petr), D(emek)’in Granger nedeni 
değildir  0.123408  0.7254 

D(kar), D(emek)’in Granger nedeni 
değildir  0.065916  0.7974 

D(faiz), D(emek)’in Granger nedeni 
değildir  1.804996  0.1791 

Tümü 6.851886 0.1439 
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Bağımlı Değişken D(petr)  

D(enf), D(petr)’nin Granger nedeni 
değildir  4.412051  0.0357** 

D(emek), D(petr)’nin Granger nedeni 
değildir  3.682481  0.0550*** 

D(kar), D(petr)’nin Granger nedeni 
değildir  4.970926  0.0258** 

D(faiz), D(petr)’nin Granger nedeni 
değildir  1.348818  0.2455 

Tümü  9.762697  0.0446** 

Bağımlı Değişken D(kar)  

D(enf), D(kar)’ın Granger nedeni 
değildir  7.568159  0.0059* 

D(emek), D(kar)’ın Granger nedeni 
değildir  4.579398  0.0324** 

D(petr), D(kar)’ın Granger nedeni 
değildir  8.708740  0.0032* 

D(faiz), D(kar)’ın Granger nedeni 
değildir  1.118678  0.2902 

Tümü 18.75787   0.0009* 

Bağımlı Değişken D(faiz)   

D(enf), D(faiz)’in Granger nedeni 
değildir  0.008254  0.9276 

D(emek), D(faiz)’in Granger nedeni 
değildir  0.494218  0.4821 

D(petr), D(faiz)’in Granger nedeni 
değildir  3.790335  0.0515*** 

D(kar), D(faiz)’in Granger nedeni 
değildir  2.145993  0.1429 

Tümü  4.120319  0.3900 
*, **   ve  *** 

 işareti sırasıyla 0.05 ve 0.10 istatistiksel olarak 
anlamlıdır.  

 
Genişletilmiş VAR (1) modelinin etki-tepki fonksiyonları Şekil 3’te gösterilmektedir. Etki-

tepki fonksiyonlarında görüldüğü gibi (4.satır) kâr ve birim emek maliyetinde +-1 standart 
sapma şok meydana geldiğinde enflasyonun verdiği tepki anlamlı değil iken, enflasyonun 
ithal petrol fiyatlarına, faiz oranı ve kendisine verdiği tepki anlamlıdır. İstatistiksel olarak 
anlamlı olmamakla birlikte kâr oranında +-1 standart sapma şok meydana geldiğinde 
enflasyonun tepkisi (4.satır 2.sütun) ilk iki dönemde pozitifken, üçüncü dönemde bu etki 
sonlanmıştır. Benzer şekilde birim emek maliyetinde +-1 standart sapma şok meydana 
geldiğinde enflasyonun verdiği tepki (4.satır 3.sütun) 1.dönemde pozitif iken, ikinci dönemde 
etki sonlanmıştır. Sonuçta birim emek maliyeti ve kâr oranında +-1 standart sapma şok, 
istatistiksel olarak anlamlı olamamakla birlikte, enflasyonu artırıcı yönde etki yapmıştır. Diğer 
yandan etki-tepki analizinde (2.satır-3.sütun ve 3.satır-2.sütun) kârlar ile ücretler arasındaki 
ters yönlü ilişkinin varlığı bulgusu, daha önceki modellerin bulgularıyla uyumlu olarak Post-
Keynesyen gelir dağılımı yaklaşımını desteklemektedir. Bir diğer bulgu ise, birim 
maliyetlerinde +-1 standart sapma şok meydana geldiğinde enflasyon üzerindeki etkisi 
(4.satır 3.sütun) pozitif iken, enflasyona verilen pozitif bir şokun birim maliyetler üzerindeki 
etkisi de (3.satır, 4.sütun) pozitiftir. Bu sonuç, enflasyon ile birim emek maliyetleri arasındaki 
karşılıklı etkileşimin varlığını göstermektedir.  

 
Etki-tepki fonksiyonları incelendiğinde enflasyonun ithal petrol fiyatları, faiz oranı ve 

kendisine verdiği tepkinin 2.çeyrekte anlamlı olduğu görülmektedir. İthal petrol fiyatlarında +-
1 standart sapma şok meydana geldiğinde enflasyonun tepkisi (4.satır, 1.sütun) ikinci 
çeyrekte pozitif iken, tepki, 3. çeyrekte sonlanmıştır. Faiz oranında +-1 standart sapma şok 
meydana geldiğinde enflasyonun tepkisi (4.satır, 5.sütun) ilk iki çeyrekte pozitif iken, 
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3.çeyrek, 4. çeyrek ve 5. çeyrekte negatif olmuş ve tepki, 5. çeyrekte sonlanmıştır. Benzer 
şeklide enflasyonda +-1 standart sapma şok meydana geldiğinde (5.satır, 4.sütun) faiz 
oranının tepkisi 1.çeyrekte pozitif iken (tepki anlamlı), 2.çeyrek ve 3.çeyrekte negatif olmuş 
ve tepki, 3.çeyrekte sonlanmıştır (tepki anlamsız). Dolayısıyla enflasyon ile faiz oranı 
arasında çift yönlü bir etkileşim söz konusudur. Bu bulgu, Türkiye’de enflasyon analizinin 
yapıldığı dönem dikkate alındığında faizlerin enflasyonu etkilerken, enflasyonun da faizleri 
etkilediğini göstermektedir. Sonuçta enflasyon ile faiz oranı arasında bir sarmalının olduğu 
söylenebilir. Diğer yandan enflasyonda +-1 standart sapma şok meydana geldiğinde 
enflasyonun kendisinin buna verdiği tepki (4.satır, 4.sütun) 1.çeyrekte pozitif iken (tepki 
anlamlı), tepki 2. çeyrekte negatif olmuş ve sonlanmıştır (tepki anlamsız). Bu bulgu, daha 
önceki modellerde olduğu gibi enflasyon ataletinin varlığını, yani bugünkü enflasyonun, 
geçmiş enflasyondan etkilendiğini göstermektedir.  

 
  Şekil 3: Faiz Oranının Dahil Olduğu Modelin Etki-Tepki Sonuçları 
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Modelin, enflasyon varyans ayrıştırması sonuçları Tablo 18’de (Ekler C)’de verilmiştir. 

Modelin varyans ayrıştırma sonuçları, diğer iki modeldeki sonuçlarla benzer sonuçlar 
vermektedir. Analiz sonuçlarına göre enflasyonun varyansındaki değişmelerin %73’ü kendi 
gecikmeleri ile, %27’si diğer değişkenlerin gecikmeleri ile açıklanmaktadır. Enflasyon, 10.ay 
sonunda yaklaşık %73 kendisi, %16 petrol fiyatları ve % 8 faiz tarafından açıklanmaktadır 
(Tablo 18a). İthal petrol fiyatları, %85 kendisi, %5 birim emek maliyeti ve %5 enflasyon 
tarafından açıklanmaktadır (Tablo 18b). Kâr oranı, %65 kendisi, %18 petrol fiyatları, %9 
enflasyon ve %7 birim emek maliyeti tarafından açıklanmaktadır (Tablo 18c). Birim emek 
maliyetleri, %53 kendisi, %34 kârlar ve %8 enflasyon tarafından açıklanmaktadır (Tablo 18d). 
Bu modele dahil edilen faiz oranı ise, %57 kendisi, %21 enflasyon ve %16 petrol fiyatları 
tarafından açıklanmaktadır (Tablo 18e). Dolayısıyla Türkiye’de faiz değişkenin en önemli 
belirleyicisi kendisi dışında enflasyon oranı ve ithal petrol fiyatlarıdır.  Enflasyon ile faiz oranı 
arasındaki ilişki değerlendirildiğinde faiz oranı, enflasyonun %8’ini açıklarken; enflasyon, faiz 
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oranının %16’sını açıklamaktadır. Enflasyon ile faiz oranı arasındaki karşılıklı etkileşim etki-
tepki analizi sonuçlarıyla uyumludur. Diğer yandan, değişkenler arasında karşılıklı etkileşim 
olsa da, faiz oranı varyans ayrıştırması sonuçlarına göre incelenen dönemde Türkiye 
ekonomisi için anlamı enflasyonun faiz oranlarını belirlenmesinde önemli bir değişken 
olduğudur.  

 
 

Tablo 11a:  Enflasyon  Varyans Ayrıştırması  

Dönem S.E. d(petr) d(kâr) d(emek) d(enf) d(faiz) 

 1  0.017871  1.542152  0.000244  1.486363  96.97124  0.000000 

 2  0.020096  13.97356  0.719616  1.175471  78.94778  5.183570 

 3  0.020824  15.82047  1.802724  1.576540  73.66169  7.138574 

 4  0.020861  15.77412  1.814035  1.598378  73.39665  7.416819 

 5  0.020867  15.77367  1.823182  1.598162  73.37755  7.427434 

 6  0.020869  15.77700  1.823074  1.598191  73.37051  7.431231 

 7  0.020869  15.77877  1.823568  1.598299  73.36666  7.432703 

 8  0.020869  15.77881  1.823585  1.598294  73.36625  7.433059 

 9  0.020869  15.77882  1.823599  1.598292  73.36620  7.433094 

 10  0.020869  15.77882  1.823599  1.598292  73.36619  7.433101 

 

 Sonuç olarak, etki-tepki analizi ve varyans ayrıştırması sonuçlarına göre her üç 
modelde de enflasyon ataleti ve ithal petrol fiyatları (dolayısıyla döviz kuru) enflasyonun 
temel belirleyicileridir. Ayrıca faizlerin dahil edildiği modelde bulgular, faizler ile enflasyon 
arasında karşılıklı etkileşim olduğunu gösterse de enflasyonun faiz oranlarının 
belirlenmesinde önemli bir değişken olduğu ortaya koyulmaktadır. Her iki bulgu da, Türkiye 
üzerine yapılan deneysel çalışmalarla büyük ölçüde uyumludur. Kredinin dahil edildiği 
modelde ise bulgular, kredi artışlarının toplam talep artışı yoluyla enflasyonu artırırken; 
enflasyondaki bir artışın ise, toplam talep üzerindeki negatif etkisi nedeniyle kredileri zaman 
içinde azalttığını göstermektedir.  Bu bulgu, Türkiye’de enflasyon ve kredi arasındaki ilişki 
üzerine yapılan deneysel çalışmalarla uyumludur. Diğer yandan, çalışmanın kısa dönem 
Granger nedensellik analizi sonuçlarına göre her üç modelde de  İthal petrol fiyatları ile 
enflasyon arasında  çift yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Yine ithal petrol fiyatları 
ile kâr oranı arasında  çift yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Her üç modelde de 
enflasyon, birim emek maliyeti ve kâr oranının nedenidir. Temel VAR ve genişletilmiş VAR 2 
modellerinde ise birim emek maliyeti, kâr oranının nedenidir.  

 
Sonuç  

 
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 2007:1-2020:2 döneminde üç aylık verilerle 

enflasyonu etkileyen maliyet ve talep yönlü dinamiklerin karşılıklı etkileşimlerini belirlemek ve 
politika yapıcılara yardımcı olabilecek önerilerinde bulunulmaktır.  Bu amaca yönelik olarak, 
Post-Keynesyen enflasyon teorisinden hareketle Türkiye’de enflasyonu etkileyen değişkenler 
VAR analizi kullanılarak etki-tepki,varyans ayrıştırması ve nedensellik yoluyla incelenmiştir.  
 

Çalışmadaki ilk bulgu, Türkiye’de 2007-2020 döneminde enflasyonun temel 
belirleyicilerinin enflasyon ataleti ve ithal petrol fiyatları (dolayısıyla döviz kuru) olduğunu 
göstermektedir. Bu dönemde gerçekleşen enflasyon oranı, sürekli olarak, T.C. Merkez 
Bankası’nın beyan ettiği enflasyon hedefini aşmıştır. Enflasyon tahminlerindeki sapmalar, 
iktisadi aktörlerin fiyatlama davranışlarını olumsuz etkilemiş ve enflasyon ataletine neden 
olmuştur. Enflasyon ataletinin varlığı ise enflasyon dinamiğine katkı yapmıştır. Enflasyona yol 
açan bir diğer faktör ise, döviz kurlarındaki değişmelere bağlı olarak TL cinsinden ithal petrol 
fiyatlarındaki (genelde ithal fiyatlarındaki) artıştır. Türkiye’de üretim yapısının ithalata olan 
bağımlılığı nedeniyle döviz kuru artışları üretim maliyetlerini artırarak, enflasyona yol 
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açmıştır. Döviz kurunda ortaya çıkan şoklar, ithalat maliyetlerini artırdığından belli bir süre 
sonra birikimli etkisiyle, enflasyona yansımaktadır.  
 

Çalışmanın ikinci bulgusu, birim emek maliyetindeki değişmelerin enflasyonu 
etkilemediği ama enflasyondaki değişmelerin birim emek maliyetlerini etkilediğini 
göstermektedir. Bu bulgu, Türkiye’de yapılan çalışmalarla uyumlu olarak ücretlerin, 
gerçekleşen enflasyonun hedef enflasyonu aşmasıyla oluşan enflasyon açığına tepki 
verdiğini göstermektedir. Ayrıca milli gelir içinde emek gelirlerinin gerilemesi, Türkiye’de 
işgücü piyasası kaynaklı enflasyonist baskıların sınırlı kaldığına işaret etmektedir. Bu bulgu, 
enflasyonist ortamlarda Post-Keynesyen enflasyon-ücret sarmalı tezini desteklemektedir.  

 
Çalışmanın üçüncü bulgusu, birim emek maliyetleri ile kâr oranı arasındaki karşılıklı 

ters yönlü etkileşimin varlığını göstermektedir. Birim emek maliyetlerindeki bir artış, kâr 
oranını düşürürken, kâr oranındaki bir artış da birim emek maliyetlerini düşürmektedir. Diğer 
yandan varyans ayrıştırması sonuçlarına göre, iki değişken birbirini büyük ölçüde 
etkilemektedir. Bu bulgu, Türkiye’de emek ile sermaye sahipleri arasındaki gelir çekişmesinin 
varlığını ve dolayısıyla Post-Keynesyen gelir çekişmesi tezini desteklemektedir.   

 
Çalışmanın dördüncü bulgusu, kâr oranında +-1 standart sapma şok, enflasyon 

oranını arttırırken, enflasyonda +-1 standart sapma şok meydana geldiğinde kâr oranının 
düştüğünü göstermektedir. Kâr oranında  +-1 standart sapma şok meydana geldiğinde 
enflasyonun pozitif tepki vermesi, firmaların fiyatları maliyetler + mark-up yoluyla 
belirlediklerini ileri süren Post-Keynesyen yaklaşımla uyumlu olduğunu göstermektedir. Diğer 
yandan enflasyonda +-1 standart sapma şok meydana geldiğinde kâr oranını negatif tepki 
vermesi, muhtemelen maliyet yönlü baskılar karşısında firmanın kâr marjını baskıladığını 
göstermektedir.  

 
Beşinci bulgu, faiz oranının dahil edildiği modelde faiz oranı ile enflasyon oranı 

arasında karşılıklı etkileşimin varlığını ortaya koymaktadır. Faiz oranı enflasyonu etkilerken, 
enflasyon da faiz oranını etkilemektedir. Bu bulgu, Türkiye’de faiz ile enflasyonun birbirini 
beslediğini göstermektedir. Değişkenler arasındaki birbirini besleyen süreç, muhtemelen 
Türkiye’de enflasyonist beklentilerin bozulmasıyla ilişkilidir. Enflasyonist beklentiler bir 
yandan faiz artışlarını tetiklerken, diğer yandan faiz-maliyet kanalı da enflasyonu 
arttırmaktadır. Dolayısıyla enflasyonist bir ortamda beklentilerin bozulması, iki değişkenin de 
birlikte hareket etmesine neden olmaktadır. Ayrıca analiz sonuçlarına göre, faiz oranından 
enflasyona doğru Granger nedenselliğin varlığı, Türkiye’de faiz-maliyet kanalının enflasyon 
üzerindeki etkisini desteklemektedir.    

 
 Altıncı bulgu, kredinin dahil edildiği modeldeki bulgular, istatistiksel olarak anlamlı 

olmamakla birlikte, kredi/gsyih artış oranının toplam talep yoluyla enflasyonu artırdığını 
göstermektedir. Bu bulgu, genişlemeci para ve maliye politikaları yoluyla kredi artışının 
toplam talebi arttırdığını ve potansiyel üretimi aşan toplam talep artışının enflasyona neden 
olduğunu göstermektedir. Diğer yandan analiz sonuçlarına göre istatistiksel olarak anlamlı 
olmamakla birlikte, kredi/gsyih artış oranı enflasyondaki artışa negatif tepki vermektedir. Bu 
bulgu, muhtemelen Türkiye’de enflasyonun toplam talep yoluyla krediler üzerindeki negatif 
etkisini göstermektedir. Ayrıca modelin varyans ayrıştırması sonuçlarına göre kredilerin 
kendisiyle birlikte birim emek maliyetleri tarafından açıklanması, birim emek maliyetlerinin 
firmaların finansman talebini (yani kredi talebini) etkilediğini göstermektedir. Bu bulgu, Post-
Keynesyen paranın içselliği yaklaşımını desteklemektedir. Sonuç olarak çalışmanın bulguları, 
bir bütün olarak değerlendirildiğinde, büyük ölçüde Post-Keynesyen enflasyon teorisini 
desteklemektedir.  
 

Çalışma, para politikası otoritelerinin enflasyonla mücadelesi açısından birçok önemli 
bulgu sunmaktadır. Bulgular, iktisadi aktörlerin fiyat belirleme davranışlarını, büyük ölçüde 
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döviz kuru etkisiyle ithal mal fiyatları ve geçmiş enflasyona göre belirlediğini göstermektedir.  
İktisadi karar birimlerinin fiyatlama davranışını bozan bir diğer etken enflasyon-ücret 
sarmalının varlığıdır. Bunun sonucu olarak, gelir dağılımı açısından ücretler ile kârlar 
arasındaki gelir çekişmesi de enflasyonist bir yapı arz etmektedir. Dolayısıyla politika 
yapıcıların enflasyonla mücadelede, geçmiş enflasyon ataleti ve döviz kurlarındaki 
değişmelerden kaynaklanan bozulmaları önleyecek şekilde güvenilir bir politika çerçevesi 
geliştirmeleri gerekmektedir. Ayrıca politika yapıcılar, enflasyonla mücadele ederken bir 
yandan da emek ile sermaye sahipleri arasında gelir çekişmesini azaltacak toplumsal 
uzlaşıya dayalı gelirler politikasına önem vermelidir.    
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Ekler A:  yt = [d(petr), d(kâr), d(emek), d(enf)]    VAR(1) 
 
 Grafik 1: VAR Modelinin İstikrar Grafiği 
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Tablo 7b:  Petrol Fiyat Varyans Ayrıştırması  

Dönem S.E. d(petr) d(kâr) d(emek) d(enf) 

 1  0.159512  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000 

 2  0.175161  88.39870  2.047108  5.132527  4.421661 

 3  0.176607  87.69905  2.047527  5.120955  5.132470 

 4  0.176781  87.71034  2.053837  5.112632  5.123192 

 5  0.176826  87.67986  2.061187  5.122755  5.136201 

 6  0.176831  87.67808  2.061240  5.122726  5.137952 

 7  0.176831  87.67811  2.061257  5.122706  5.137923 

 8  0.176832  87.67802  2.061278  5.122733  5.137965 

 9  0.176832  87.67802  2.061278  5.122733  5.137970 

 10  0.176832  87.67802  2.061278  5.122733  5.137969 

 
 

Tablo 7c: Kâr Oranı Varyans Ayrıştırması  

Dönem S.E. d(petr) d(kâr) d(emek) d(enf) 

 1  0.009773  18.52314  81.47686  0.000000  0.000000 

 2  0.011573  16.79055  68.46153  6.058585  8.689334 

 3  0.011793  18.46692  66.52530  6.384672  8.623106 

 4  0.011801  18.51685  66.48409  6.377218  8.621835 

 5  0.011805  18.51043  66.46197  6.390242  8.637360 

 6  0.011805  18.51512  66.45642  6.391306  8.637153 

 7  0.011805  18.51526  66.45628  6.391285  8.637169 

 8  0.011805  18.51524  66.45622  6.391319  8.637216 

 9  0.011805  18.51526  66.45621  6.391322  8.637215 

 10  0.011805  18.51526  66.45621  6.391322  8.637215 

 
 

Tablo 7d:  Birim Emek Maliyeti Varyans Ayrıştırması  

Dönem S.E. d(petr) d(kâr) d(emek) d(enf) 

 1  0.026093  0.874656  38.59856  60.52679  0.000000 

 2  0.027451  1.620872  35.87839  55.35164  7.149098 

 3  0.027605  2.709887  35.48093  54.73736  7.071819 

 4  0.027637  2.784033  35.42543  54.67599  7.114545 

 5  0.027640  2.792698  35.41816  54.66495  7.124196 

 6  0.027640  2.795249  35.41729  54.66344  7.124018 

 7  0.027640  2.795448  35.41715  54.66323  7.124178 

 8  0.027640  2.795479  35.41713  54.66319  7.124202 

 9  0.027640  2.795486  35.41712  54.66319  7.124201 

 10  0.027640  2.795487  35.41712  54.66319  7.124202 

 

 

Ekler B:  yt = [d(petr), d(kâr), d(emek), d(enf), d(kredi)]  VAR(1) 
 

Tablo 8: VAR Modelinin Uygun Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi  

Gecikme LogL LR FPE AIC SC HQ 

0  526.6395 NA   3.90e-16 -21.29141  -21.09837*  -21.21817* 

1  553.6141   47.34317*   3.62e-16*  -21.37200* -20.21375 -20.93256 

2  572.0469  28.58962  4.89e-16 -21.10395 -18.98048 -20.29831 

3  589.3801  23.34673  7.28e-16 -20.79102 -17.70234 -19.61918 

4  610.3133  23.92372  1.02e-15 -20.62503 -16.57113 -19.08699 

 
Grafik 2: VAR modelinin istikrar grafiği 

 
 
 

Tablo 9: Otokorelasyon LM Testleri   

Gecikme LRE
*
 istatistiği Serbestlik Derecesi p-değeri 

(olasılık) 

1 37.84534 25 0.0479 

2 32.13102 25 0.1543 
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*Edgeworth düzeltilmiş olabilirlik oranı istatistiği. 
 
 

Tablo 10: White Değişen Varyans Testi 

Ki-kare Serbestlik Derecesi  p-değeri (olasılık) 

175.6907 150  0.0744 

 
 

Tablo 12b:  Petrol Fiyat Varyans Ayrıştırması  

Dönem S.E. d(petr) d(kâr) d(emek) d(enf) d(kredi) 

 1  0.160658  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

 2  0.176710  87.47962  2.207165  5.665844  4.033625  0.613749 

 3  0.178137  86.69444  2.233160  5.600838  4.796893  0.674670 

 4  0.178373  86.62831  2.230402  5.607175  4.787336  0.746778 

 5  0.178432  86.58244  2.235983  5.626150  4.804016  0.751411 

 6  0.178439  86.57925  2.236017  5.625824  4.807092  0.751818 

 7  0.178440  86.57890  2.235989  5.625924  4.807028  0.752156 

 8  0.178440  86.57871  2.236006  5.625993  4.807121  0.752172 

 9  0.178440  86.57869  2.236006  5.625992  4.807134  0.752175 

 10  0.178440  86.57869  2.236006  5.625993  4.807134  0.752176 

 
 

Tablo 12c:  Kâr Oranı Varyans Ayrıştırması  

Dönem S.E. d(petr) d(kâr) d(emek) d(enf) d(kredi) 

 1  0.009785  18.00367  81.99633  0.000000  0.000000  0.000000 

 2  0.011685  15.48893  68.33829  6.908610  7.889198  1.374977 

 3  0.011911  16.73019  66.54261  7.034165  7.924254  1.768785 

 4  0.011922  16.78016  66.45194  7.041594  7.915722  1.810586 

 5  0.011926  16.77098  66.42189  7.055575  7.940392  1.811161 

 6  0.011927  16.77614  66.41444  7.056024  7.940866  1.812530 

 7  0.011927  16.77643  66.41377  7.056146  7.940879  1.812776 

 8  0.011927  16.77640  66.41365  7.056185  7.940998  1.812774 

 9  0.011927  16.77642  66.41361  7.056187  7.940999  1.812780 

 10  0.011927  16.77642  66.41361  7.056188  7.940999  1.812782 

 

Tablo 12d:  Birim Emek Maliyeti  Varyans Ayrıştırması  

Dönem S.E. d(petr) d(kâr) d(emek) d(enf) d(kredi) 

 1  0.026151  0.697517  38.02650  61.27598  0.000000  0.000000 

 2  0.027701  1.902608  35.05370  55.02061  6.442605  1.580480 

 3  0.027904  2.606014  34.55058  54.22791  6.368835  2.246665 

 4  0.027963  2.702352  34.44217  54.21227  6.393473  2.249744 

 5  0.027968  2.715722  34.43118  54.19372  6.410368  2.249002 

 6  0.027969  2.718260  34.42986  54.19106  6.410202  2.250617 

 7  0.027969  2.718621  34.42948  54.19077  6.410447  2.250691 

 8  0.027969  2.718699  34.42943  54.19067  6.410512  2.250693 

 9  0.027969  2.718713  34.42942  54.19066  6.410510  2.250699 

 10  0.027969  2.718714  34.42942  54.19066  6.410512  2.250700 

 

Tablo 12e:  Kredi Varyans Ayrıştırması  

Dönem S.E. d(petr) d(kâr) d(emek) d(enf) d(kredi) 

 1  0.035200  0.004562  0.105935  12.76937  1.931335  85.18880 

 2  0.036090  0.060218  0.193907  14.55504  3.464171  81.72667 

 3  0.036243  0.537276  0.201003  14.46453  3.726535  81.07066 

 4  0.036268  0.615284  0.200877  14.46434  3.723298  80.99620 

 5  0.036272  0.616151  0.202682  14.46840  3.734189  80.97858 

 6  0.036273  0.618546  0.202759  14.46800  3.735161  80.97554 

 7  0.036273  0.618880  0.202758  14.46803  3.735159  80.97517 

 8  0.036273  0.618880  0.202765  14.46804  3.735215  80.97510 

 9  0.036273  0.618893  0.202766  14.46804  3.735219  80.97508 

 10  0.036273  0.618894  0.202766  14.46804  3.735219  80.97508 
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Ekler C:  yt = [d(petr), d(kâr), d(emek), d(enf), d(faiz)] VAR(1) 
 

Tablo 13: VAR Modelinin Uygun Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi  

Gecikme LogL LR FPE AIC SC HQ 

0  563.4325 NA   8.68e-17 -22.79316  -22.60012*  -22.71992* 

1  595.4671   56.22392*   6.56e-17*  -23.08029* -21.92203 -22.64085 

2  614.6457  29.74644  8.59e-17 -22.84268 -20.71921 -22.03704 

3  637.9812  31.43154  1.00e-16 -22.77474 -19.68606 -21.60290 

4  667.0707  33.24515  1.01e-16 -22.94166 -18.88776 -21.40362 

 
   Grafik 3: VAR (1) modelinin istikrar grafiği 

 
 
 

Tablo 14: Otokorelasyon LM Test Sonuçları   

Gecikme LRE
*
 istatistiği Serbestlik Derecesi p-değeri (olasılık) 

1  40.46502 25  0.0261 

2  27.94035 25  0.3106 

*Edgeworth düzeltilmiş olabilirlik oranı istatistiği. 
 
 

Tablo15 : White Değişen Varyans Testi 

Ki-kare Serbestlik Derecesi  p-değeri (olasılık) 

 158.1820 
 

150 

  0.3077 
 
 

 
 

Tablo 16: Normallik Testi 

Bileşen Jarque-Bera Serbestlik 
Derecesi 

p-değeri 

1  0.587882 2  0.7453 

2  1.325250 2  0.5155 

3  10.08489 2  0.0065 

4  0.196777 2  0.9063 

Joint  14.43496 10  0.1541 

 
 

Tablo 18b:  Petrol Fiyatı  Varyans Ayrıştırması  

Dönem S.E. d(petr) d(kâr) d(emek) d(enf) d(faiz) 

 1  0.158923  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

 2  0.177399  85.94790  2.008289  5.370947  4.705892  1.966969 

 3  0.178527  85.44073  1.990642  5.453254  5.028436  2.086941 

 4  0.178732  85.34464  1.990974  5.452797  5.065892  2.145698 

 5  0.178765  85.31303  2.008785  5.453103  5.074427  2.150650 

 6  0.178771  85.31068  2.009268  5.454685  5.074741  2.150626 

 7  0.178771  85.31038  2.009260  5.454670  5.074975  2.150714 

 8  0.178771  85.31036  2.009273  5.454668  5.074972  2.150722 

 9  0.178771  85.31035  2.009281  5.454670  5.074975  2.150725 

 10  0.178771  85.31035  2.009281  5.454670  5.074975  2.150725 

 
 

Tablo 18c:  Kâr Oranı  Varyans Ayrıştırması  

Dönem S.E. d(petr) d(kâr) d(emek) d(enf) d(faiz) 

 1  0.009760  17.24104  82.75896  0.000000  0.000000  0.000000 

 2  0.011727  15.94836  67.40819  6.480514  8.754757  1.408181 

 3  0.011914  17.50338  65.59619  6.989800  8.544106  1.366520 

 4  0.011930  17.49671  65.43738  6.971539  8.585367  1.509001 

 5  0.011933  17.48909  65.44280  6.971068  8.584248  1.512797 

 6  0.011933  17.48969  65.43855  6.973636  8.585473  1.512653 
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 7  0.011934  17.49004  65.43804  6.973714  8.585564  1.512638 

 8  0.011934  17.49006  65.43798  6.973707  8.585557  1.512695 

 9  0.011934  17.49006  65.43797  6.973708  8.585556  1.512701 

 10  0.011934  17.49006  65.43797  6.973709  8.585556  1.512702 

 

Tablo18d:  Birim Emek Maliyeti  Varyans Ayrıştırması  

Dönem S.E. d(petr) d(kâr) d(emek) d(enf) d(faiz) 

 1  0.025873  0.394483  38.32178  61.28374  0.000000  0.000000 

 2  0.027641  0.845856  34.45909  54.18052  7.640907  2.873629 

 3  0.027874  1.836675  34.02756  53.32123  7.634967  3.179558 

 4  0.027936  1.864148  34.05228  53.13630  7.706228  3.241052 

 5  0.027943  1.888096  34.04029  53.12779  7.704062  3.239762 

 6  0.027943  1.888079  34.03932  53.12610  7.706135  3.240368 

 7  0.027943  1.888285  34.03937  53.12583  7.706119  3.240394 

 8  0.027943  1.888350  34.03935  53.12574  7.706130  3.240424 

 9  0.027943  1.888353  34.03935  53.12574  7.706129  3.240426 

 10  0.027943  1.888353  34.03935  53.12574  7.706130  3.240426 

 

Tablo 18e:  Faiz Oranı Varyans Ayrıştırması  

Dönem S.E. d(petr) d(kâr) d(emek) d(enf) d(faiz) 

 1  0.020113  7.148778  0.005114  5.278731  23.96769  63.59969 

 2  0.022924  14.54701  2.139016  4.063661  22.03216  57.21815 

 3  0.023471  15.82265  2.113406  3.877333  21.35523  56.83139 

 4  0.023594  16.05813  2.211053  3.843584  21.15346  56.73377 

 5  0.023611  16.07338  2.215309  3.839357  21.13334  56.73862 

 6  0.023614  16.07863  2.217193  3.838266  21.13052  56.73539 

 7  0.023615  16.07987  2.217242  3.838056  21.12985  56.73499 

 8  0.023615  16.08017  2.217325  3.838009  21.12963  56.73487 

 9  0.023615  16.08020  2.217332  3.838001  21.12960  56.73487 

 10  0.023615  16.08021  2.217334  3.838000  21.12959  56.73486 

 
 

Dipnotlar 
                                                           
1
 Post-Keynesyen literatürde  enflasyonunun belirlenmesinde gelir çekişmesi üzerindeki tartışmalar 

için bkz; Weintrab (1987), Rogers (1989), Dutt, 1992,  Lavoie (1992 ve 2014), Lavoie ve Seccareccia 
(1988), Palley (1996), Arestis ve Sawyer (2005), Hein (2007 ve 2008), Argitis (2001 ve 2011). 
2
 Post-Keynesyen fiyatlama yaklaşımı için bkz: Cin (2016). 



 
Yazım Kuralları 

 
1. Bankacılar dergisinde yayımlanmak üzere gönderilecek makaleler, word formatında arial 

yazı karakterinde, 11 punto ile tek aralıklı ve paragraflar arasında bir satır boşluk 
bırakılmak üzere Türkçe yazılmalıdır.  

2. Kapak sayfasında, yazının başlığı, yazar(lar)ın bağlı bulundukları kuruluşlar ve ünvanları, 
iletişim kurulacak yazarın adı ve iletişim bilgileri  bulunmalıdır.  

3. Makalenin ilk sayfasında makalenin adı,  öz/ abstract (en fazla 100 kelime), en az üç tane 
anahtar kelime Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalı ve makaleye uygun JEL sınıflama 
numaraları verilmelidir. (http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.php)  

4. Yazı içinde kullanılan birinci düzey, ikinci ve üçüncü düzey başlıklar koyu harflerle 
yazılmalıdır. Başlıklar ile izleyen metin arasında bir satır boşluk verilmelidir. Başlıklardan 
sonra paragraf başı yapılmalıdır. 

5. Yazı içinde yer alan tablo ve şekiller arial yazı karakterinde 10 punto ile hazırlanmalı, başlık 
ve sıra numarası verilmeli, kaynakları ise alta yazılmalıdır. Denklemlere sıra numarası 
verilmelidir.  

6. Dipnotlar atlama yapılmadan numaralandırılmalı ve ayrı bir sayfada “Dipnotlar” başlığı 
altında toplanmalıdır. 

7. Kaynaklara göndermeler dipnotlarla değil, metin içinde açılacak ayraçlarla yapılmalıdır.  
8. Metinde gönderme yapılan veya yapılmayan tüm kaynaklar, kaynakçada yer almalıdır. 

Kaynaklar ayrı bir sayfada alfabetik sırayla yazılmalıdır.  
9. Metin içi gönderme, dipnotlar ve kaynakça belirtilen kurallar çerçevesinde ve American 

Psychological Association (APA) (http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-
tutorial.aspx) sistemine göre yapılmalıdır.    
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	03-Makale-Post Keynesyen Analizi
	04-Makale- Banka Kredi Hacimlerine Etkisi



