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Önemli, Dikkatle Okuyunuz Lütfen 
 

 Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve bilim kurulundan geçen bildiriler için online 
(video konferans sistemi üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır. 

 Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriş yaparak “Meeting ID or 
Personal Link Name” yerine ID numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz. 

 Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur. 
 Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir. 
 Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor. 
 Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 5 dk öncesinde oturuma bağlanmış olmaları gerekmektedir. 
 Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir. 
 Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap) kısmından sorumludur. 

 
Dikkat Edilmesi Gerekenler- TEKNİK BİLGİLER 

 
♦ Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun. 
♦ Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz. 
♦ Kabul edilen bildiri sahiplerinin mail adreslerine Zoom uygulamasında oluşturduğumuz oturuma ait ID 

numarası gönderilecektir. 
♦ Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir 
♦ Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır 

 
 

IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY 
 
 To be able to attend a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID “Meeting ID or 

Personal Link Name” and solidify the session. 
 The Zoom application is free and no need to create an account. 
 The Zoom application can be used without registration. 
 The application works on tablets, phones and PCs. 
 The participant must be connected to the session 5 minutes before the presentation time. 
 All congress participants can connect live and listen to all sessions. 
 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the 

session. 
 

Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION 
 
♦ Make sure your computer has a microphone and is working. 
♦ You should be able to use screen sharing feature in Zoom. 
♦ Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress. 
♦ Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in the congress program. 

 
 
 

Meeting ID: 893 1677 6968 
Passcode: 538573 
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GENERIC ENTRY AND PRICE COMPETITION IN THE REGULATED 
PHARMACEUTICAL MARKET: EVIDENCE FROM MICRO DATA 

Ph.D. Berna TUNCAY 

Koç University, İstanbul, Turkey 

ORCID ID: 0000-0001-6398-1123 

Ph.D. Aysun AYGUN 
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ORCID ID: 0000-0003-4513-1859 

Ph.D. Esra ŞAFAK YILMAZ 
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ABSTRACT 

This study investigates the competitive effect of generic entry on pharmaceutical prices at the 
product level in the regulated markets with a special reference to Turkey. The study uses 
comprehensive IQVIA data set and employs fully interacted model to examine how drug 
prices change over the span of 10 years between 2008 and 2017 as a consequence of generic 
competition in the regulated pharmaceutical markets. Results show an interesting evidence 
implying that prices decrease as a result of generic entry despite the regulatory environment. 
The price lowering benefits from generic competition occur in the presence of certain 
regulations and the relationships between the dynamics of drug prices and generic 
competition are negative in Turkey. These results suggest that strict pricing regulations (e.g. 
reference pricing policy) do not discourage generic entry and price competition in 
pharmaceuticals. 

Keywords: pharmaceuticals, reference pricing, generic entry, market competition, price 
regulation, fully interacted model, fixed effects model 
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COVID-19’UN KÜRESEL MAKROEKONOMİK ETKİLERİ 

GLOBAL MACROECONOMIC IMPACTS OF COVID-19 

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Fehime AYDIN 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 

İktisat Bölümü, Tuşba, Van. 

ORCID NO: 0000-0002-7026-6889 

Yüksek Lisans Öğrencisi Nihal KARABACAK 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 

İktisat Bölümü, Tuşba, Van. 

ORCID NO: 0000-0002-5933-9434 

ÖZET 

COVID-19 salgınının Çin’in Hubei eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyaya 
yayılması, insan sağlığını tehdit ederek birçok insanın ölümüne sebep olmuştur. Virüsün hızla 
yayılması sosyal mesafeyi teşvik ederek, küresel ekonomik faaliyetlerin aksamasına yol 
açmıştır. Özellikle insan hareketliliği kısıtlamaları ekonomik faaliyet üzerinden ciddi bir yük 
oluşturmuştur. Virüsün yayılma hızındaki artan belirsizlik, tüketim, yatırım ve uluslararası 
ticaret gibi ekonomik faaliyetlerde de belirsizlik meydana getirmiştir. Bu belirsizlik içerisinde 
ortaya çıkan eş zamanlı arz ve talep şokları küresel ekonomiyi durgunluk içerisine 
sürüklemiştir. COVID-19 pandemisinden kaynaklı olarak, 2020 yılı için öngörüler, negatif 
ekonomik büyüme gerçekleşeceği ve işsizlik oranlarının artacağı yönünde olmuştur. 

Bu çalışmanın amacı, COVID-19 pandemisinin olası makroekonomik şoklarının genel bir 
haritasını çizmektir. İlk olarak pandeminin genel bir literatürü sağlanırken ardından tarihsel 
süreçte meydana gelen salgınlara yer verilmektedir. Çalışmada başlıca üç makroekonomik 
gösterge olarak büyüme, istihdam ve uluslararası ticaret üzerinde COVID-19 salgınının etkisi 
incelenmektedir. Salgın nedeniyle uluslararası örgütlerin senaryoları, dünya ekonomisinde 
daralma olacağı ve özellikle 2020 yılının ikinci çeyreğinde daralmanın daha fazla 
hissedileceği yönünde olmuştur. Çalışmada ekonomik büyüme için tahmin edilen olumsuz 
senaryoların ne kadar tutarlı olduğu konusunda rakamsal göstergeler ışığında analiz 
yapılmaktadır.  

Pandemi sürecinde sosyal mesafe politikaları gereği bazı fabrikalar, şirketler ve işyerleri 
kapatılırken bazılarında esnek çalışma modellerine geçiş yapılmıştır. Üretime ara verilen 
işyerlerinde birçok insan işini kaybetmiştir. Ayrıca bu kriz döneminde istihdam yaratmakta 
olağan bir durum olmamıştır. Bütün bunlar göz önünde bulundurularak Uluslararası Çalışma 
Örgütü’nden (ILO) alınan verilerle, risk altında olan sektörlere yer verilirken diğer yandan 
Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü’nden (OECD) alınan verilerle işsizlik oranları 
üzerinde krizin etkisi analiz edilmektedir.  
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Ele alınan diğer bir konu ise arz ve talep dengesinde meydana gelen şokların yarattığı tedarik 
zincirlerindeki aksamalardır. Öyle ki Çin’de ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan 
COVID-19 salgınından dolayı hükümetler tarafından alınan, seyahat kısıtlamaları ve sınır 
kapılarının kapatılması gibi birtakım önlemler, uluslararası ticareti durma noktasına 
getirmiştir. Bu kriz ortamından en az hasarla kurtulmak için hane halkı ve firmaları korumaya 
yönelik, uluslararası kuruluşlar ve hükümetler tarafından alınan maliye politikası önlemleri, 
para politikası önlemleri ve halk sağlığı önlemlerinin de altı çizilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: COVID-19, koronavirüs, istihdam, büyüme, uluslararası ticaret, politika 
önlemleri. 

 

ABSTRACT 

The spread of the COVID-19 pandemic in Wuhan, China's Hubei province and spread all 
over the world threatened human health and caused many deaths. The rapid spread of the 
virus has encouraged social distancing, causing disruption to global economic activities. 
Especially restrictions on human movement have created a serious burden on economic 
activity. The increasing uncertainty in the spread of the virus has also created uncertainty in 
economic activities such as consumption, investment and international trade. Simultaneous 
supply and demand shocks emerging in this uncertainty drove the global economy into 
recession. Due to the COVID-19 pandemic, the predictions for 2020 are that there will be 
negative economic growth and increase in unemployment rates. 

The purpose of this study is to draw a general map of the possible macroeconomic shocks of 
the COVID-19 pandemic. First, a general literature of the pandemic is provided, and then the 
epidemics that occurred in the historical process are included. The study examines the impact 
of the COVID-19 outbreak on growth, employment and international trade as three main 
macroeconomic indicators. The scenarios of international organizations due to the epidemic 
were that there would be a contraction in the world economy and the contraction would be 
felt more, especially in the second quarter of 2020. In the study, an analysis is made in the 
light of numerical indicators about how consistent the negative scenarios predicted for 
economic growth are. 

During the pandemic process, some factories, companies and workplaces were closed due to 
social distance policies, while some of them switched to flexible working models. Many 
people lost their jobs in workplaces where production was interrupted. In addition, it was not 
an ordinary situation to create employment in this crisis period. Taking all these into 
consideration, while the sectors at risk are included with the data obtained from the 
International Labor Organization (ILO), the impact of the crisis on the unemployment rates is 
analyzed with the data obtained from the Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD).  
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Another issue addressed is the disruptions in the supply chains caused by shocks in the 
supply and demand balance. So much so that some measures such as travel restrictions and 
closing of border gates, taken by governments due to the COVID-19 pandemic that emerged 
in China and spread rapidly all over the world, brought international trade to a halt. It also 
highlights the fiscal policy measures, monetary policy measures and public health measures 
taken by international organizations and governments to protect households and companies in 
order to survive this crisis environment with minimal damage. 

Keywords: COVID-19, coronavirus, employment, growth, international trade, policy 
measures. 

 

GİRİŞ 

1918-1920 arasında ortaya çıkan İspanyol gribinden yüz yıl sonra benzer bir küresel salgın ile 
karşı karşıyayız. COVID-19 pandemesinin aniden ortaya çıkması ile insan sağlığı ve yaşamı 
büyük bir risk ile yüzleşmektedir. İnsanlar virüsle mücadele içerisine girerken, hükümetler 
virüsün yarattığı, iktisadi ve sosyal krizle mücadele sürecine başladılar. İnsan sağlığını bu 
denli olumsuz etkileyen ve birçok insanın ölümüne sebep olan bu virüs, tüm dünyayı etkisi 
altına alarak alışılmamış yeni bir dünya kavramı ortaya çıkarmaktadır.  

Korona virüsün merkez üssü olan Çin ekonomisinde ciddi anlamda kilitlenmeler ortaya 
çıkmış olup bu durum üretimde ve tüketimde azalmaya yol açmıştır. Genel olarak, küresel 
tedarik zincirlerinin işleyişi bozulmuş, dünyadaki tüm şirketler bu durumdan olumsuz yönde 
etkilenmiştir. COVID-19 salgınının, 2008 küresel finans krizinden daha derin ekonomik 
etkileri olduğu görülmektedir. Bu etkilere karşı, ekonomik çöküşü engellemek için çeşitli 
önlemler alınmıştır. Salgınla mücadele için dünyadaki ülkelerin çoğunun uygulamış olduğu 
sınır geçişlerini durdurma, seyahat kısıtlaması, karantina uygulaması gibi pek çok tedbir 
virüsün maliyetlerini en aza indirmeye çalışmaktadır. Küresel anlamda ortak amaç, insan 
sağlığının korunması ve küresel durgunluğun önüne geçilmesidir.  

Bu çalışmada, COVID-19 salgınının küresel düzeyde yarattığı makroekonomik etkileri 
araştırılarak, salgına karşı alınan tedbirlere yer verilmektedir. 

LİTERATÜR TARAMASI 

COVID-19 salgınının meydana getirdiği krizin, makroekonomik sonuçlarını inceleyen çeşitli 
çalışmalar bulunmaktadır.  

Barua (2020: 8-24), COVID-19 salgınının mevcut ve gelecekteki olası ekonomik sonuçlarını 
kapsamlı bir şekilde belirlemeye çalışarak, pandeminin olası bir haritası ile finans, döviz 
kurları ve istihdam gibi değişkenler üzerine etkisini incelemiştir. Ayrıca standart olan Toplam 
Talep (AD), Toplam Arz (AS) modeli ile krizin, durgunluk ve büyümeye etkisini ölçmüştür. 
Toplam Talep ve Toplam Arz şoklarının kriz sürecinde incelendiği diğer bir çalışmada, 
Guerrieri vd. (2020: 1-18), işçilerin kriz nedeniyle gelirlerini kaybettiklerini bu yüzden 



5th International GAP BUSINESS SCIENCES AND ECONOMY Congress 
December 04-06, 2020, Sanliurfa-Turkey 

PROCEEDINGS BOOK                             5                                   www.gapzirvesi.org   

harcamalarını azaltmaları sonucu talepte daralma meydana geleceğini iddia etmişlerdir. 
Ancak bu daralma tek sektörlü ekonomilerde arzda daha baskın iken, çok sektörlü 
ekonomilerde arz ve talepte aynı etkiyi göstermiştir (Guerrieri vd., 2020: 1-18).  Salgının 
yayılması küresel ekonomide arz kesintisine sebep olurken kesintinin kalıcı olduğu ve 
salgından sonrada devam edeceği olasılığı da değerlendirilmiştir (Fornaro & Wolf, 2020: 1-
9). 

Fernandes (2020: 6-9), Korona virüs salgınının küresel ekonomik etkilerini analiz ederken, 
çalışmasında eski salgınlara yer vererek, ölüm oranları ve salgınlar arasında ilişki olmadığını 
öne sürmüştür. Tarihte yaşanan salgınlarda ölüm oranları COVID-19 pandemisinden fazla 
olsa da ekonomik etkileri, bu krizin getirdiği etkiler kadar yıkıcı olmamıştır. 

COVID-19 ekonomisinin geniş bir literatürünü sunan Jabeen (2020: 1-70), krizin ekonomik 
etkilerinin yanı sıra pandeminin tarihçesine ve sosyal uzaklığın ölçülmesine de yer vermiştir. 
Bonaccorsi vd. (2020: 15530-15535), COVID-19 kapsamında insan hareketliliği 
kısıtlamalarının ekonomik ve sosyal sonuçlarını, İtalyan vatandaşlar üzerinde ölçerek, 
hareketlilik farklarını kilitlenmeyle ilişkili olan ekonomik gerilemenin yoğunluğunun bir 
göstergesi olarak analiz etmişlerdir.  

Nicola vd. (2020: 185-193), yaptıkları ortak çalışmada pandeminin sosyoekonomik etkilerini 
sektörel bazda analiz ederek, bu ekonomik krize karşı alınması gereken önlemlere dikkat 
çekmişlerdir. Çalışmada ABD, Çin, Japonya ve İngiltere gibi gelişmiş ekonomilerin önlem 
paketleri detaylandırılmıştır.  

COVID-19’un maliyetlerinin hesaplandığı bir çalışmada, Anketler düzenlenerek kriz öncesi 
ve sonrası tüketici harcamaları karşılaştırılmıştır. Analiz sonucunda krizin ekonomik 
kilitlenmelere yol açtığı sonucuna varılmıştır (Coibion vd., 2020: 1-19).  

Baker vd. (2020a: 3-8), COVID-19 pandemisinin meydana getirdiği belirsizliğe dikkat 
çekerek, belirsizliğin kısa ve orta vadeli makroekonomik etkilerini değerlendirmişlerdir. 
Başka bir çalışmada hisse senedi piyasası oynaklığı, ekonomik belirsizlik ve işgücü piyasaları 
temelinde COVID-19’un ABD ekonomisindeki makroekonomik etkileri değerlendirilmiştir. 
ABD’nin 2020 son çeyreği itibariyle yaklaşık %11-20 aralığında bir daralma ile karşı karşıya 
kalabileceği ve ortaya çıkan daralmanın yarısının COVID-19’a dayalı belirsizliklerden 
kaynaklandığı vurgulanmıştır (Baker vd., 2020b: 6-14). 

McKee ve Stuckler (2020: 640-648), dünya ekonomiyi koruyamazsa, COVID-19’un 
gelecekte de ekonomiye zarar verebileceği yönünde görüşlerini belirterek, ekonominin 
korunması ile ilgili önerilerde bulunmuşlardır. 

DÜNDEN BUGÜNE SALGINLAR 

Salgın hastalıklar insanlık tarihi boyunca birçok medeniyeti etkilemiştir. M.Ö 400’lü 
yıllardan günümüze kadar ortaya çıkan çeşitli salgınlar, insan hayatının yanında sosyal 
yaşamı ve küresel ekonomiyi de tahrip etmiştir. Tarihsel sürece baktığımızda, çok fazla insan 
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ölümüne sebep olan salgınların başında veba gelmektedir. Tarihte üç farklı veba yaşanmıştır. 
Bunların ilki 541-542 yıllarında Avrupa da meydana gelen Jüstinyen veba salgınıdır (1.Veba 
salgını). Bu veba salgını, Bizans imparatorluğunun yanında tüm Akdeniz liman kentlerini ve 
ticareti etkilemiş olup, 30 milyondan fazla insan hayatını kaybetmiştir.1  İkinci veba salgını 
Kara veba olarak da bilinen ve 1347-1351 yılları arasında ortaya çıkan salgındır. İnsanlık 
tarihinde kaydedilen en ölümcül salgındır. Avrasya ve Kuzey Afrika'da 75-200 milyon kadar 
insanın ölümüne yol açmıştır.2  1855- 1859 yılları arasında Çin'de başlayarak dünyaya 
yayılan ve sadece Çin'de ve Hindistan'da bile 12 milyon insanın ölümüne neden olan bu 
salgına Jüstinyen Vebası ve Avrupa'nın Kara Vebası ardından 'Üçüncü Veba' denilmiştir. 
Etkileri bir asır kadar süren salgın Amerika kıtasına uzak doğudan gelen farelerle taşınmış, 
daha önceki vebalardan farklı olarak, ilerlemiş olan tıp bilimi bu hastalığın incelenmesine ve 
tedavi edici ilaçlar oluşturulmasına imkân sağlamıştır. Bir diğer salgın ise, bundan tam yüz 
yıl önce yaşanan İspanyol gribi adı verilen salgındır. Birinci Dünya Savaşı'nı takip eden 
yıllarda (1918-1920) 500 milyon insana bulaşan H1N1 virüsü neden olduğu yüksek ateş ile 
dünya genelinde 50 ila 100 milyon arasında sağlıklı insanın ölümüne neden olmuştur. Bu sayı 
birinci ve ikinci dünya savaşlarında ölen insan sayısının toplamından kat kat daha fazladır.3 
20. Yüzyıla geldiğimizde 1981’den günümüze kadar devam eden hayvanlardan insanlara 
geçtiği anlaşılan HIV(AIDS) virüsü, son 30 yılda 36 milyon insanın hayatına mal olmuştur. 
Virüsü kesin tedavi edebilecek bir çözüm hala bulunamıyor. Sadece önlem almak ve 
hastalığa yakalandıktan sonra ömür boyu ilaç tedavisi kullanmak gerekiyor.  

2000’li yıllara geldiğimizde ise Korona virüs ilk olarak kendini Şiddetli akut solunum yolu 
sendromu (SARS-CoV) olarak Kasım 2002 ve Temmuz 2003 tarihleri arasında Hong 
Kong'da göstermiştir. SARS salgını neredeyse pandemik hale gelmiş ve dünya çapında 8422 
vaka ve 916 ölüme sebep olmuştur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ölüm oranını %10,9 olarak 
açıklamıştır. Haftalar içinde SARS Hong Kong'dan 37 ülkede yayılmıştır.4 2003’teki SARS 
vakası küresel büyümeyi yaklaşık 0,1 puan aşağıya çekmiştir. Bir diğer Korona virüs olan 
MERS virüsü 2012 yılında Suudi Arabistan’da ortaya çıkmıştır. Günümüzde bile etkisini 
sürdüren virüsün bulaştığı hastaların yaklaşık olarak yüzde 35-40'ı hayatını kaybetmektedir. 
2013-2016 yılları arasında ise Ebola virüsü hastalığı salgını yaklaşık 11.300 ölüme yol 
açmıştır. 

 

 

                                                            
1 https://www.thoughtco.com/the-sixth-century-plague-1789291 (Erişim Tarihi: 14.09.2020) 
2https://web.archive.org/web/20150426160438/http://archive.wired.com/medtech/health/news/2001/10/47288 

(Erişim Tarihi: 14.09.2020) 
3 http://www.sciencedaily.com/releases/2009/04/090430111640 (Erişim Tarihi: 14.09.2020) 

4 https://www.who.int/health-topics/severe-acute-respiratory-syndrome (Erişim Tarihi: 14.09.2020) 

 

https://www.thoughtco.com/the-sixth-century-plague-1789291
https://web.archive.org/web/20150426160438/http:/archive.wired.com/medtech/health/news/2001/10/47288
http://www.sciencedaily.com/releases/2009/04/090430111640
https://www.who.int/health-topics/severe-acute-respiratory-syndrome
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Covid-19 Pandemisinin Yayılması 

Korona virüs (COVID-19) 2019 yılının aralık ayında Çin’in Hubei eyaletinin Vuhan kentinde 
ortaya çıkarak, tüm dünyaya hızla yayıldı. Tarih 5 Ocak 2020’yi gösterdiğinde Dünya Sağlık 
Örgütü bu yeni hastalığı salgın olarak adlandırdı ve Mart ayına geldiğimizde ise bu salgının 
bir pandemi olduğunu açıkladı. Salgının hızla yayılması, küresel anlamda sosyal hayatı ve 
ekonomiyi durma noktasına getirdi. Artan vakalar ve ölümler karşısında birtakım önlemler 
alındı. Avrupa’da büyük firmalar üretimlerini askıya aldılar. Spor müsabakaları iptal edildi. 
Oteller ve eğlence mekanları kapatıldı. Halka açık kamu alanlarına kısıtlama getirildi. Birçok 
ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İnsanlara evde kalın çağrısı yapıldı. Yüz yüze eğitime 
ara verilerek, online eğitime geçildi. Seyahat kısıtlamaları getirildi, sınır kapıları kapandı. 
Uluslararası ticaret durma noktasına geldi. Dünyada işsizlik oranları hızla artarken, küresel 
ekonomi durgunluk içerisine girdi. Nisan ayında Uluslararası Para Fonu (IMF), COVID-19 
nedeniyle, küresel ekonomik büyümenin negatif yönde olacağını açıkladı. 

Tablo 1’i incelediğimizde Dünya Sağlık Örgütü’nden alınan son verilere göre toplam 
28.918.900 vaka tespiti yapılırken, 922.252 kişi hayatını kaybetti. Dünya genelinde en fazla 
vaka tespiti ve ölüm oranı ABD’ de meydana geldi. Çin, virüsün merkez üssü olsa da vaka 
sayısı ve ölümler ABD, Hindistan ve Avrupa ülkelerine göre daha düşük seyirdedir. 

Tablo 1. Seçilmiş Ülkelerde Toplam COVID-19 Vaka ve Ölüm Oranları (15.09.2020) 

Ülke Toplam 
Vaka 

Toplam 
ölüm 

Küresel 28.918.900 922.252 

ABD 6.426.958 192.612 

Hindistan 4.846.427 79.722 

Brezilya 4.315.687 131.21 

Rusya 
Federasyonu 1.068.320 18.635 

İspanya 566.326 29.747 

İran 402.029 23.157 

Birleşik Krallık 368.508 41.628 

Fransa 361.087 30.755 

Türkiye 291.162 7.056 

İtalya 287.753 35.610 

Almanya 260.355 9.350 

Çin 90.695 4.741 

Kaynak: (WHO, 2020) 
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COVID-19’UN KÜRESEL MAKROEKONOMİK ETKİLERİ 

Büyüme 

Çin’de ortaya çıkan COVID-19 salgınının, Çin ile sınırlı kalmayıp küresel boyutlara 
ulaşması, ilk olarak üretim sürecini etkilemiştir. Fabrikaların ve şirketlerin üretime bir süre 
ara vermesi ve bu sürecin ne kadar devam edeceği konusundaki belirsizlik, arz yanlı bir şok 
meydana getirmiştir. Diğer yandan, salgının yayılması ve buna bağlı olarak sosyal mesafe 
kurallarının artması, tüketim harcamalarında azalma meydana getirerek, ekonomide bir talep 
şoku yaratmıştır. Yani ekonomide eş zamanlı bir arz ve talep şoku meydana gelmiştir. Mal ve 
hizmetlere azalan talep, özellikle hizmet sektöründe azalan tüketim harcamaları ekonominin 
durgunluk sürecine girmesine sebep olmuştur. ABD ulusal hesap verileri, GSYİH’deki 
düşüşün çoğunun tüketici harcamalarındaki düşüşlerden kaynaklandığını ortaya koymaktadır. 
Ayrıca yapılan araştırmalar sonucu, tüketici harcamalarındaki azalmanın büyük 
çoğunluğunun, yüksek gelirli hanelerden kaynaklandığı ortaya konmuştur (Chetty vd., 2020: 
2). Elbette bu süreçte en çok lüks mallara olan talep azalmıştır. Avrupa’da birçok lüks marka 
(Gucci, Hermes, Versace) salgın nedeni ile üretim süreçlerini durdurmuşlardır. Hizmet odaklı 
ekonomiler ve turizm sektörüne bağlı olan ülkeler (İspanya vb.) özellikle bu krizden büyük 
ölçüde etkilendiler. 

COVID-19'un yayılması, ekonomik faaliyetlerin önemli ölçüde yavaşlamasına neden 
olmaktadır. Dünya genelinde hisse senedi fiyatlarında düşüş meydana gelmiştir. Bu düşüş, 
hisse senedi fiyatlarındaki oynaklığın artmasına ve böylece nominal faiz oranlarının 
düşmesine sebep olurken bunun sonucunda reel GSYİH’de azalmalar gözlemlenmiştir (Şı̇t 
vd., 2020:4). Uluslararası Para Fonu'nun erken bir tahminine göre, küresel ekonomi 2020'de 
yaklaşık %3 küçülecektir. Bu daralmanın, 2008-2009 Küresel Mali Krizinden çok daha 
büyük olması beklenmektedir (Jabeen, 2020: 2). Elbette bu görüşler tutarlıdır. Öyle ki Çin, 
tek başına dünya ekonomisinin %16’sını temsil etmektedir. Ayrıca 2019'da elde edilen 
verilere göre Çin, dünya büyümesinin yaklaşık %40'ını temsil ediyordu. Çin şu anda 
dünyanın en büyük ithalatçısı ve ihracatçısı konumundadır. Pek çok bireysel endüstride, Çin 
ana parça tedarikçisidir. Dolayısıyla, ara girdiler için Çin'e bağımlı olan ülkeler salgından 
şiddetle etkilenmektedir. Diğer yandan Çin, birçok sektörde küresel mal ve hizmetlerin ana 
alıcısı rolünü üstlenmekle birlikte, dünyanın en kalabalık nüfusuna ev sahipliği yaparak, 
uluslararası turizminde en büyük kaynak ülkesidir (Fernandes, 2020: 8). Buradan 
ulaşacağımız sonuç yalnızca Çin’i ele aldığımızda bile, Covid-19 salgını, uluslararası tedarik 
zincirinin bozulması ve küresel ekonominin ciddi hasar almasına yol açmaktadır. Elbette 
salgın deniz aşırı ülkelere ulaşarak özellikle Avrupa’da ve ABD’de büyük ölümlere ve 
ekonomik şoklara neden olmuştur. Bugün G7 ülkeleri olarak adlandırdığımız dünyanın en 
gelişmiş ekonomilerinden oluşan ABD, Çin, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya 
hastalıktan en çok etkilenen ilk on ülke arasındadır. G7 ülkeleri; dünya arz ve talebinin 
(GSYİH) %60'ını, dünya üretiminin %65'i ve dünya imalat ihracatının %41'ini 
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oluşturmaktadır. “Bu ekonomiler hapşırdığında, dünyanın geri kalanı nezle olacaktır” 
(Wyplosz,2020:2). 

 

Şekil 1.  Seçilmiş Ülkelerde Üç Aylık GSYİH (Toplam yüzde değişim, önceki dönem) 

Kaynak: (OECD, 2020) 

Şekil 1’de seçilmiş ülkelerde, Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü’nden (OECD) alınan 
verilere göre, 2020 yılının birinci ve ikinci çeyreğinde meydana gelen reel GSYİH 
değerlerinin, bir önceki çeyreğe göre büyüme rakamlarına yer verilmiştir. Şimdiye kadar 
yapılan bütün tahminler COVID-19 salgının küresel ekonomi üzerinde negatif yönlü bir 
büyüme meydana getireceği yönündeydi. 2020 yılının birinci çeyreğine baktığımızda, en 
büyük negatif büyüme elbette Çin’de meydana gelmiştir. Bunda, salgının Çin’de ortaya 
çıkmasının etkisi vardır. Ancak salgın 2020 yılının ilk aylarında Avrupa ve ABD’de ciddi 
hasarlara yol açınca, yılın ikinci çeyreğinde Avrupa ülkelerinde, ABD ve Hindistan’da reel 
GSYİH’de negatif yönlü büyüme gerçekleşmiştir. Çin, G20 ülkeleri arasında yılın ikinci 
çeyreğinde büyüme kaydeden tek ülke olmuştur. 

İstihdam 

COVID-19 küresel salgınının artması sonucunda öngörüler 2020 yılında küresel işsizliğin ve 
eksik istihdamın artacağı yönünde olmuştur. Salgın işçilerin sağlığını tehdit ederek, insan 
hareketliliğini kısıtladığı için emek arzında azalmaya sebep olmuştur. Uluslararası Çalışma 
Örgütü (ILO), COVID-19 sonrası küresel işsizlikle ilgili bulunduğu ön tahminlerde, küresel 
işsizlikte 2019 yılındaki 188 milyon taban seviyesi üzerine, 5,3 milyon (“düşük” senaryo) ila 
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24,7 milyon (“yüksek” senaryo) arasında artış olacaktır. “Orta” senaryo ise 13 milyonluk 
artışı (yüksek gelirli ülkelerde 7,4 milyon) ön görmektedir. Bu tahminler oldukça belirsiz 
olmakla birlikte, tüm rakamlar, küresel işsizlikte büyük bir artış olacağına işaret etmektedir 
(ILO, 2020). 

Pandemi kaynaklı sosyal mesafe politikasının belirlenmesi sonucunda işletmeler, firmalar, 
fabrikalar kapatılmıştır. İstihdamdaki geçici düşüşler, üretkenliği doğrudan azaltmıştır. 
COVID-19 ile birlikte işletme gelirleri azalmış, işletme gelirlerinin azalması sonucu 
çalışanlarda bu durumdan etkilenmiştir. Bu dönemde işsizlik oranları varlıklı ülkelerde bile 
artmıştır. Örneğin, silikon vadisinde bulunan ABD’nin en zengin ilçesi olan Santa Clara 
bölgesinde yaşayanların %15’inden fazlası 2 Mayıs’a kadar işsizlik ödeneği başvurusunda 
bulunmuşlardır (Chetty vd., 2020: 4).  ABD’de Şubat 2020’de işsizlik oranı %3,5 ile son 67 
yılın en düşük oranına denk gelmiştir (Baker vd., 2020a: 2). Çin’de 5 milyon insan işini 
kaybetmiştir. Bu kriz ortamında küresel düzeyde bakıldığında yeni istihdam yaratmak pek 
mümkün olmazken, üretim azalmasından veya askıya alınmasından kaynaklı olarak işçi 
çıkarımı ve işsizliğin artması muhtemel bir gerçektir (Barua, 2020: 7). 

COVID-19 krizi, dünyada 3,3 milyarlık işgücünü etkilemektedir. Ekonomik faaliyetlerde 
keskin ve öngörülmeyen düşüşler, istihdamda hem iş sayısı hem de toplam çalışılan süre 
bakımından dramatik düşüşe neden olmaktadır. Birçok ülkede bütün sektörlerde ekonomik 
faaliyetler ağır ölçüde kısıtlanmıştır. Özellikle KOBİ’ler en çok etkilenenler arasındadır. 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tahminlerine göre 2020’nin sonunda dünyada 25 
milyondan fazla işsizlik artışı olacaktır.  İş kayıpları ağırlıklı olarak ihracata yönelik 
sanayilere bel bağlayan ülkelerle, yoksul ve gelişmekte olan ülkeleri etkileyecektir (Barua, 
2020: 23). Krizin, gelir getirici faaliyetler üzerindeki etkisi, özellikle güvencesiz çalışanlar ve 
kayıt dışı ekonomide çalışan en kırılgan gruplar bakımından ağırdır. Gelişmekte olan 
ülkelerdeki işgücünün yaklaşık %70’ini oluşturan kayıt dışı ekonomide istihdam olanlar, 
COVID-19 krizinden en fazla etkilenen grupların başında gelmektedir (Kara, 2020: 273). 
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO), Nisan 2020 itibarıyla yaptığı yeni küresel 
tahminlerine göre, COVID-19 krizi, 2020’nin ikinci çeyreğinde dünya genelinde toplam 
çalışma süresinin %6,7 düzeyinde, yani 195 milyon tam zamanlı çalışana eşdeğer bir düzeyde 
kayba neden olacaktır. 
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Tablo 2. Risk Altındaki Çalışanlar: Sektörlere Bakış 

Ekonomik Faaliyet 
Üzerindeki Etkisi 

Krizin Ekonomik 
Üretim 
Üzerindeki Etkisi 

İstihdam Referans Düzeyi (COVID-19 
öncesinde 2020 için tahminler) 

İstihdam Düzeyi 
(000) 

Küresel İstihdamda 
Payı (%) 

Eğitim Düşük 176560 5.3 

İnsan sağlığı ve 
sosyal hizmet 
faaliyetleri 

Düşük 136244 4.1 

Kamu yönetimi ve 
savunma Düşük 144241 4.3 

Kamu hizmetleri 
(elektrik, gaz vb.) Düşük 26589 0.8 

Tarım, ormancılık 
ve balıkçılık Düşük-Orta 880373 26.5 

İnşaat Orta 257041 7.7 

Finans ve sigorta 
faaliyetleri Orta 52237 1.6 

Madencilik ve taş 
ocakçılığı Orta 21714 0.7 

Kültür, sanat, 
eğlence, dinlence ve 
spor ve diğer 
hizmetler 

Orta-Yüksek 179857 5.4 

Ulaştırma, 
depolama ve 
haberleşme 

Orta-Yüksek 204217 6.1 

Konaklama ve 
yiyecek hizmetleri Yüksek 143661 4.3 

Taşınmaz, idari ve 
destek hizmet 
faaliyetler 

Yüksek 156878 4.7 

İmalat Yüksek 463091 13.9 

Toptan ve 
perakende ticaret; 
motorlu kara 
taşıtlarının ve 
motosikletlerin 
onarım 

Yüksek 481951 14.5 

Kaynak: (ILO, 2020) 
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Tablo 2’yi incelediğimizde, COVID-19’dan etkilenen sektörlere ve o sektörlerdeki istihdam 
düzeyine yer verilmiştir. Salgından yüksek düzeyde etkilenen sektörler; Konaklama ve 
yiyecek hizmetleri, imalat, toptan ve perakende ticaret ve idari destek faaliyetleridir. Emek 
yoğun olan bu sektörler üzerinde krizin etkisi fazlasıyla hissedilmiştir. Hastalık dünyanın 
üretim merkezlerine (Doğu Asya) odaklandığından ve diğer sanayi devleri olan ABD ve 
Almanya'da hızla yayıldığından, üretimi engelleyen doğrudan tedarik kesintilerinden dolayı 
imalat sektörü büyük darbe almıştır. En çok etkilenen sektörler arasında, toptan ve perakende 
ticaret sektörü, tipik olarak düşük ücret alan ve korunmasız olan çalışanlar bakımından en 
büyük oranı temsil etmektedir. 482 milyon kişiden oluşan bu grupta, diğerlerinin yanı sıra 
kasiyerler, reyon görevlileri, dükkân sahipleri ve benzer işlerde çalışanlarını içermektedir 
(ILO, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Seçilmiş Ülkelerde Üç aylık İşsizlik Oranları (Toplam işgücünün yüzdesi) 

Kaynak: (OECD, 2020) 

Şekil 2’de OECD’den alınan işsizlik oranları verilmiştir. Verilerde, COVID-19 etkisi daha 
çok 2020 yılının ikinci çeyreğinde görülmektedir. Şekil 2’de yüksek işsizlik rakamları ile 
göze ilk çarpan iki ülke ABD ve Kanada’dır. ABD’de 2020’nin ilk çeyreğinde işsizlik oranı 
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yüzde 3,833 iken aynı yılın ikinci çeyreğinde bu oran yüzde 13,033’e çıkmıştır. Kanada’da da 
durum farklı değildir. 2020 yılının ilk çeyreğinde işsizlik oranı yüzde 6,3 iken ikinci çeyrekte 
işsizlik oranı yüzde 13’e fırlamıştır. İspanya’da yüksek seyirde olan işsizlik oranı, kriz 
etkisiyle daha da artmıştır. 

 

Şekil 3. Toplam Küresel İşsizlik, (Toplam işgücünün yüzdesi) 

Kaynak: (WB, 2020) 

Şekil 3’de Dünya Bankası’ndan (WB) alınan veriler doğrultusunda 2008-2020 yılları arası 
küresel işsizlik oranları verilmiştir. 2019’da ortaya çıkan ve muazzam bir hızla dünyaya 
yayılan COVID-19 pandemisinin etkisi küresel işsizlik oranı üzerinde görülmektedir. 2019 
yılı işsizlik oranı yüzde 5.395 iken, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), tahminlerine göre 
2020 küresel işsizlik oranı yüzde 5,42’dir. Tahminler bu işsizlik oranının, kriz devam ettiği 
sürece daha da artacağı yönündedir. 

Uluslararası Ticaret 

COVID-19 kaynaklı fabrika kapanmaları, seyahat kısıtlamaları ve sınır kapatmaları gibi 
önlemler sonucu uluslararası tedarik zinciri ve küresel ticaret yavaşlamıştır. Küresel 
piyasalarda ortaya çıkan belirsizlik, küresel ticaret hacminin büyük ölçüde düşmesine sebep 
olmaktadır. Dünya Ticaret Örgütü (WTO), 2019 verilerine kıyasla küresel ticaretin %13-32 
arasında düşüş yaşayacağını öngörmüştür. Virüsün Çin’de ortaya çıkması ve ilk olarak komşu 
ülkeleri olan Güney Kore ve Japonya’ya yayılması uluslararası tedarik zincirine ciddi hasar 
vermiştir. Öyle ki bu üç imalat devi ülke, ABD ithalatının %25’inden fazlasını 
oluşturmaktadır. Çin’in ihracat fabrikalarının çoğunu kapatması, ithalata bağımlı olan 
ülkelerde tedarik sıkıntısına yol açmıştır (Ozili & Arun, 2020: 6). 

Ülkenin üretimine, talebine, tedarik zincirine ve insan akışına eşzamanlı bir şok gelmesi, mal 
ve hizmetlerin uluslararası ticaret akışlarında önemli bir azalmaya yol açması muhtemeldir. 
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Örneğin, arzın azalması, nakliye yollarının kapanması, ithal mallara olan talebin azalması ve 
insan hareketliliğinin azalması, mal ve hizmetlerin ihracatını ve ithalatını önemli ölçüde 
azaltabilir. Ayrıca, insan hareketliliğinin az olması, ekonomik belirsizlik ve kesintiye uğramış 
nakliye gibi olumsuzluklar dolasıyla, mevcut seçeneklerde daha yüksek maliyetlerin ortaya 
çıkması ile uluslararası yatırımcılar, pandemiden etkilenen ülkelerde devam eden yatırım 
faaliyetlerini ve planlarını geri çekebilirler (Barua, 2020: 28). Bu, ekonomik kalkınma ve 
büyüme için büyük ölçüde, gelişmekte olan ülkeleri derinden sarsabilir. 

Mal ticaretinin yanı sıra, uluslararası turizm, seyahat, küresel eğitim gibi hizmetler ticareti, 
pandemi nedeniyle neredeyse durma noktasına gelmiştir. Bunun nedeni, ekonomilerin 
havayolu, karayolu ve demiryolu gibi ulaşım yolları üzerinden kısıtlamalar ve sınır 
kilitlemeleri getirmesidir. Örneğin, Dünya Ticaret Örgütü (WTO), uluslararası turist girişinin 
2019 rakamlarına kıyasla %20-30 oranında azalabileceğini tahmin etmektedir. 

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) güncel verilerine göre, ülkeler arasındaki ticaret gerilimleri ve 
yavaşlayan ekonomik büyüme nedeniyle küresel ticaret hacmi, değer bazında, halihazırda 
2019'da bir önceki yıla göre yüzde 2,9 azalarak 38,1 trilyon dolara gerilemiştir. Bu dönemde 
küresel ihracatın 18,9 trilyon dolar, ithalatın ise 19,2 trilyon dolar seviyesinde olduğu 
görülmüştür (WTO, 2020). 

Covid-19 ve Politika Önlemleri 

Ekonomik politika tercihlerinin, kontrol altına alma önlemlerinin etkilerini ve virüs salgını 
sonrasında ekonominin daha normal koşullara uyum sağlama hızını hafifletme konusunda 
önemli bir etkisi vardır. COVID-19 salgını ortaya çıkıp, küresel anlamda yayılmaya 
başladığında hükümetler tarafından virüse karşı birtakım önlemler alınmıştır. Tablo 3’te bazı 
ülkelerde alınan önlemlere yer verilmektedir. 
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Tablo 3. COVID-19 Sırasında Hızlı Politika Tepkileri 

Sıra Politika Şekli Uygulanan Politikalar Uygulayan Bazı Ülkeler 

1 
Para 
Politikası 
Önlemleri 

Bankalara zorla düzenleyici 
işlem yaptırılması ve COVID-
19'dan etkilenen borçlulara 
anapara veya faiz moratoryumu 
verilmesi 

İrlanda, Çin, Nijerya, İtalya 

Merkez bankalarının finansal 
(tahvil ve hisse senedi) piyasalara 
likidite sağlaması 

ABD ve Çin 

Merkez bankalarının hızla değer 
kazanan tahvil ve menkul 
kıymetleri satın alması 

Avustralya, AB, Kanada 

Merkez bankaları tarafından faiz 
oranlarının düşürülmesi 

Türkiye, ABD, Yeni Zelanda, 
Japonya ve İngiltere, Nijerya, 
Güney Kore, Kanada 

Bankalara, KOBİ'lere, halk 
sağlığı sektörüne, bireylere ve 
önemli işletmelere sürekli kredi 
akışı 

İngiltere, ABD, Avustralya, 
Nijerya 

2 
Maliye 
Politikası 
Önlemleri 

COVID-19 salgınından en fazla 
etkilenen sektörler ve endüstriler 
için büyük bir federal teşvik 
paketini onaylayan hükümetler 

İngiltere, ABD, Avustralya, 
Nijerya, Türkiye 

Her hane halkını desteklemek 
için sosyal yardım ödemeleri Avustralya, ABD, Türkiye 

Bireyler için gelir desteği 
sağlanması 

Avustralya, ABD, İngiltere ve 
Hindistan, Türkiye 

3 Halk Sağlığı 
Önlemleri 

Kamu karantinası Hindistan, ABD, İngiltere ve 
hemen hemen her ülke 

Sınır karantinası 
Polonya, Vietnam, Hindistan, 
İngiltere, ABD, Pakistan, 
Avustralya ve Kolombiya 

Bir evde kalma politikası 
yayınlamak İtalya, İran, Nijerya ve İngiltere 

Sosyal mesafe politikası 

Güney Afrika, ABD, İngiltere, 
BAE, Singapur, Nijerya, 
Japonya, Çin, Hindistan, 
Almanya, Pakistan, Avustralya, 
Güney Kore ve İsrail 

Kaynak: (Ozili & Arun, 2020: 15) 
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COVID-19 sırasında işgücünü korumaya karşı önlemler alınarak, krizin ekonomi ve işgücü 
piyasası üzerindeki zararlı etkileri hafifletmeye çalışmıştır. Bu önlemlerden bazıları: 

• İş yerinde işçilerin korunması için, uzaktan ve kademeli çalışma saatleri 
geliştirilmiştir. Ayrıca birçok ülkede hasta olan işçilere ücretli izin imkânı 
sunulmuştur. 

• Ekonomi ve işgücü talebinin canlanması için, sağlık sektörü dahil, belirli 
sektörlere borç verme ve finansal destek sağlanmıştır. 

• İstihdam ve gelirlerin desteklenmesi için, çalışma süreleri azaltılarak işsizlik 
yardımları yapılmıştır (ILO, 2020). 

COVID-19 krizi sırasında artan hükümet harcamaları öncelikle sağlık sektörüne 
yönlendirilerek, daha yüksek fazla mesai ücreti ve daha iyi çalışma ortamı koşulları dahil 
olmak üzere virüsün önlenmesi, kontrol altına alınması ve hafifletilmesi için gerekli tüm 
harcamalar ve ayrıca araştırmalar desteklenmiştir. Salgının ne kadar devam edeceği 
konusundaki belirsizlik, yalnızca kısa vadede değil, uzun vadede bir dizi politika gerektiğini 
ortaya koymaktadır. Uzun vadede ekonomik kalkınma ve halk sağlığı için küresel düzeyde iş 
birliği yapılmalıdır (Mckibbin & Fernando, 2020: 24). 

SONUÇ  

COVID-19 salgını sonucu şu ana kadar dünyada 954.417 kişi hayatını kaybetmiştir. 30 
milyonu aşkın doğrulanmış vaka vardır. Bazı ülkelerde günlük vaka ve ölümler bitse de 
ABD, Brezilya, Hindistan başta olmak üzere birçok ülkede hala binlerce yeni vaka ve ölüm 
gerçekleşmektedir. Birçok ülke COVID-19 aşısı ve tedavisi için milyarlarca dolar harcama 
yapmıştır. Bazı ülkelerden aşı ile alakalı çalışma süreçleri devam etse de ortada henüz insan 
sağlığını koruyan, salgına karşı bir aşı maalesef ortaya çıkmamıştır. Uluslararası Para Fonu 
(IMF), "Bu türden tıbbi müdahale olanakları ortaya çıkıncaya dek hiçbir ülke güvenli değil" 
şeklinde açıklama yapmıştır. 

Salgının ekonomik etkileri, yılın ikinci çeyreğinde gelişmiş ekonomilerde şiddetli olarak 
kendini göstermektedir. İlerleyen zamanlarda ne olacağı hakkındaki belirsizlik hala 
sürmektedir. COVID-19 ile ilişkili gelişmelere ek olarak, yüksek borçluluk düzeyleri, 
enflasyon, devam eden ticaret ile ilişkili zorluklar ve anlaşmasız bir Brexit olasılığı gibi 
belirsizlikler de varlığını sürdürmektedir. Birçok öngörü 2021 yılının sonuna kadar salgının 
etkilerinin süreceği yönündedir. Bu süreçte ekonomik toparlanma, küresel birlik ile 
sağlanmalıdır. Hükümetlerin amacı V tipi bir toparlanma süreci içerisine girmektir. Küresel 
ekonomi ve toplumda köklü bir değişime ihtiyaç vardır. 
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ABSTRACT 
Managing consumer complaints is essential in the competitive business environment. Various 

personal or situational factors can influence consumer complaining behavior. Marketing 

managers must understand these factors well to understand their customers and manage their 

complaints. A customer’s affective state or mood can influence his or her complaining 

behavior since affective states interact with cognition in shaping consumer behavior. Besides, 

a consumer’s trust regarding a brand is closely related to his or her expectations in the 

consumption situation and influences complaining behavior. In this context, the purpose of 

this study is to examine the impact of consumer mood and brand trust on consumer 

complaining behavior. An online survey was distributed by convenience sampling method in 

Istanbul between 17 October – 3 November 2020. Fifty-nine individuals with a mean age of 

41 participated in the survey. The participants answered questions about their mood, brand 

trust towards the bank they use most frequently, and then read a service failure scenario 

regarding the bank’s branch services. After answering questions about their satisfaction level 

with the service explained in the text, they responded to questions about their complaining 

behavior estimates. In alignment with the service failure scenario, the participants’ 

satisfaction level has become approximately 1.6 over 5, indicating dissatisfaction, as 

expected. Findings were analyzed in SPSS. The scales were reliable with the following 

Cronbach’s alpha levels; 0.867 for the brand trust scale, 0.958 for the mood scale, and 0.729 

for the consumer complaining behavior scale. The normality tests showed that the dependent 

variable, consumer complaining behavior, was normally distributed (Shapiro-Wilk test, 

p:0.24, skewness: -0.189, kurtosis: -0.010). The regression analysis showed that mood 

(standardized beta: -0.272, p=0.024) and brand trust (standardized beta: -0.288, p=0.002) had 

a significant negative effect on consumer complaining behavior. Two other variables were 

also controlled; the frequency of doing banking transactions and the number of banks that are 

actively used, but the analysis showed that they did not have a significant effect on consumer 

complaining behavior. Besides, ANOVA results showed that consumer complaining behavior 

did not differ across participants’ education level and preferred banking channels such as the 
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internet or mobile banking. This study has shown that a positive mood and bank trust reduced 

consumers’ intentions to complain in a service failure situation. The primary managerial 

implication of this study is that marketing programs, personal selling efforts, and customer 

relationship management must focus on building and maintaining trust and commitment 

between their brand and customers since brand trust decreases negative word-of-mouth and 

reduces CCB intentions in case of a service failure. Besides, service providers must try to 

create a positive-mood-inducing atmosphere to decrease customer complaints. The findings 

support the commitment and trust model of relationship marketing (Morgan and Hunt, 1994). 

Future studies can employ more representative samples to reach more generalizable results. 

Researchers can test the findings and make comparisons across different service sectors. 

Further studies can also include brand forgiveness and brand personality concepts in their 

research models. 

Keywords: brand trust, consumer complaining behavior, financial services, mood, service 
failure 
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ABSTRACT 

The concepts of export and growth occupy an important place in the economics literature. 
Whether there is a relationship between these economic concepts, and if so, what direction 
this relationship is, has been a matter of debate for many years. In this study, it will be 
revealed whether there is a meaningful relationship between these concepts, and if there is a 
relationship, what direction this relationship is. As in many countries, the open 
industrialization strategy adopted in our country after 1980 has been the subject of many 
studies. Turkey has provided the necessary conditions for the outward industrialization 
strategy adopted and implemented after 1980. During this period, foreign trade gained 
freedom and an export-based industrialization strategy was adopted. The aim of the study is 
based on exports and growth in Turkey, whether there is a significant relationship between 
these concepts, if there is relationships reach a conclusion on what happened to the direction 
of this relationship. The relationship between exports and growth between the years 1980-
2011 has been analyzed in line with causality analysis. In this study, first of all was 
determined whether the variables contain unit root or not. In the unit root test defined as 
stationarity, it was determined that the variables are stationary in the first difference. After the 
first differences of the series were determined to be stationary, a cointegration analysis 
(cointegration test) was conducted to analyze the long term relationship. As a result of the 
cointegration test, it was determined that there is a long-term relationship between the 
variables. After the cointegration relationship between the variables was found, the vector 
error correction model had to be established. It was investigated whether each equation 
created in the vector error correction model differs from zero for the explanatory variables. 
As a result of the causality test, it has been determined that there is no causality relationship 
between exports and growth at the 5% and 10% significance level. 

Keywords: export, economic growth, causality, empirical application 

                                                            
5 Bu çalışma T.C. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü birinci yazar danışmanlığında hazırlanan 
“İhracata Dayalı Sanayileşme Stratejilerinin Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Uygulama” 
adlı yüksek lisans tezinin özetidir. 
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ÖZET 

Günümüzde hemen hemen her sektörde çalışanlar, uzun süren ve zor çalışma koşulları, fazla 
mesai yapma baskısı, daha az izin veya molalar ve sınırlı bir süre ve sınırlı kaynaklarla daha 
fazla iş beklentisi altında çalışmaya zorlanmaktadır. Fry’a göre çalışma koşullarındaki bu 
zorluklar çalışanları hayata dair daha derin bir anlam ve bağlılık arayışına zorlamış ve işyeri 
maneviyatını doğurmuştur.1 İşyeri maneviyatında asıl amaç; kişinin kendi ruh dünyasında 
potansiyelini tam olarak gerçekleştirmesi, pozitif tutum geliştirmesi ve çevresiyle pozitif 
ilişkiler kurabilmesidir. 2,3 İşyeri maneviyatının kavramsallaştırılması ve değerlendirilmesi 
anlamında Kinjerski ve Skrypnek tarafından geliştirilen İşyeri Maneviyatı Ölçeği (Spirit at 
Work Scale-SAWS) dikkat çekmektedir.4 Bu doğrultuda bu çalışma, Türkiye’de bir 
metropolde bulunan üretim işletmelerinde Türkçe İşyeri Maneviyatı Ölçeği’nin geçerlilik ve 
güvenilirliğinin ortaya konulması amacı ile metodolojik olarak planlanmıştır. Çalışmanın 
evrenini Şubat- Ağustos 2020 tarihleri arasında bir metropolde bulunan Sanayi Bölgesi’ndeki 
10 ve üzeri çalışanı olan işletmeler oluşturmuştur. Çalışma 188 çalışan ile tamamlanmıştır. 
Veriler, Çalışan Bilgi Formu ve SAWS ile toplanmıştır. Yaş ortalaması 34.05±7.36 olan 
çalışanların %78.2’si erkek, %67.4’ü evli, %29’u ön-lisans mezunu olup, %49.7’si işçidir. 
Çalışanların %33’ü 1-3 yıldır bu işletmede çalışmaktadır. Ölçeğin dil geçerliliği için çeviri ve 
geri çeviri yöntemi izlenmiştir. Kavramsal olarak uzmanlar tarafından değerlendirilmiş ve 
kapsam geçerliliği oldukça yüksek (0.94) bir değerde bulunmuştur. Ölçek SAWS-TR olarak 
adlandırılmıştır. Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı toplam için 0.91 olarak belirlenmiş ve 
yüksek derecede güvenilirliği desteklemiştir.5 Madde-toplam puan korelasyonları istenilen 
kriterleri (>0.30) yeterli düzeyde karşılamıştır.6 Tekrar testte, korelasyon katsayısı (0.96) 
ölçeğin kararlılığını göstermiştir.7 Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) sonucunda ölçek 
maddelerinin 3 faktörde toplandığı görülmüştür: İşe Tutkunluk,  Gizemli Deneyim ve Manevi 
ve Sosyal Bağ. Üç faktörlü yapının açıkladığı toplam varyans %66.382’dir. Faktör analizinde 
tüm maddeler yeterli faktör yükü (>0.30) kriterlerini karşılamıştır.8 SAWS-TR’nin 
Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) sonucuna göre, GFI (0.86), TLI (0.92), RMSEA (0.08), 
RMR (0.08) ve IFI (0.93) değerlerinin “kabul edilebilir” uyum değerlerini göstermiştir. AGFI 
index (0.82) kabul edilebilir fit değerinde değilken, χ2/df (2.25) “iyi uyuma” işaret etmiştir.9 
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DFA sonucunda elde edilen verilere dayanarak 3 faktörlü SAWS-TR model olarak 
doğrulanmıştır.  

Anahtar kelimeler: işyeri maneviyat ölçeği, geçerlilik, güvenilirlik, üretim Sektörü 

 

ABSTRACT 

Employees in all sectors are being forced to work for longer hours in difficult working 
conditions under overtime stress, enduring fewer breaks while trying to do more work with 
limited time and resources. According to Fry, these obstacles in working conditions 
compelled employees to find a deeper meaning and a sense of commitment in life and created 
workplace spirituality.1 The purpose of workplace spirituality is to enable individuals to 
realize their potential in their spiritual world, develop positive attitude and be able to create 
positive connections with their environment.2,3 Spirit at Work Scale (SAWS) developed by 
Kinjerski and Skrypnek stands out as it conceptualizes and evaluates workplace spirituality.4 

In this respect, this study was organized methodologically in order to assess the validity and 
reliability of the Turkish adaptation of Spirit at Work Scale in production businesses in a 
metropolitan city in Turkey.The population of the study consists of businesses with 10 or 
more employees in an industrial zone of a metropolitan city. The study was completed with 
188 participants. Data was gathered through Employee Assessment Form and SAWS. With 
the average age of 34.05±7.36, 78.2% of the participants are male, 67.4% are married, 29% 
have an associate’s degree and 49.7% of them are workers. Considering working time, 33% 
have been working in the same business for 1-3 years. Translation-back translation method 
was used for the language validity of the scale. It was evaluated by experts and content 
validity was found to be quite high (0.94). The scale was named SAWS-TR. Cronbach’s 
Alpha internal consistency coefficient was 0.91 for total and their high level of reliability 
were confirmed.5 Item-total score correlations met required criteria (>30) at a sufficient 
level.6 In the re-test, the correlation coefficient (0.96) showed the consistency stability of the 
scale.7 Considering the results of Exploratory Factor Analysis (EFA), it was seen that the 
items in the scale were grouped around three different factors:  Engaging Work,  Mystical 
Experience and Spiritual and Social Connection. Total variance explaned by the three-factor 
construct was 66.382%. All items in factor analysis met the criteria for sufficient factor load 
(>30) variance.8 According to Confirmatory Factor Analysis (CFA) results of SAWS-TR, 
GFI (0.86), TLI (0.92), RMSEA (0.08), RMR (0.08) and IFI (0.93) values represent an 
“acceptable fit”. While AGFI index (0.82) did not prove an acceptable fit, χ2/df (2.25) 
indicated a “good fit”.9 According to the results from CFA, three factor SAWS-TR was 
confirmed as a model.  

Keywords: spirit at work scale, validity, reliability, production sector 
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ÖZET 

Dış ticaret, birçok ülkenin ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır. Dış ticaret genel 
olarak, nüfusun ihtiyaçlarını karşılamaya izin vermekte ve ülkenin iç gelişimini teşvik 
etmektedir. Bununla birlikte, dış ticaret faaliyetlerinde ülkelerin birbirine güveninde finansal 
tablolar büyük önem arz etmektedir. Bundan dolayı, Uluslararası Finansal Raporlama 
Standartları (UFRS) dış ticaret işlemlerinde tarafların finansal tablolardan aynı sonuçları 
çıkartmaları bakımından önemlidir. Türkiye’de uluslararası muhasebeleştirme işlemlerine 
uyum sağlama bakımından yayınlanan standartlar dilimize uyarlanarak yürürlüğe 
konulmuştur. Bunlar; Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama 
Standartları (TFRS) adlarıyla yayınlanmıştır. Başka bir ifadeyle, standartların bir kısmı TMS, 
diğer kısmı ise TFRS olarak adlandırılmaktadır. Türkiye’de standartları Kamu Gözetim 
Kurumu yayınlamaktadır. Kurum bu standartları gerektiğinde veya gerektiği ölçüde revize 
edebilmektedir. Standartların amacı, ilgili standartları yayımlayan kurul olan Uluslararası 
Muhasebe Standartları Kurulunun ‘da (IASB) amacı da olan, finansal raporlamada 
uluslararası ortak bir dil geliştirmektir. Böylelikle, yatırımcıların, kreditörlerin, paydaşların 
ve diğer ilgili kullanıcıların finansal okuryazarlığının globalleşmesi sağlanacaktır.  

Bu makale, makroekonomik bir bakış açısıyla, dış ticaret faaliyetlerinde muhasebe 
uyumlaştırmasının önemine odaklanmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye’nin dış ticaret 
durumunun istatistiksel verilerle genel bir değerlendirilmesi sonrasında, Türkiye'de dış ticaret 
işlemlerinin muhasebeleştirilmesi kapsamında TMS 21 kur değişimi uygulamalarının 
verilmesi amaçlanmaktadır.  

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının (IFRS) benimsenmesinin ülkeler arasındaki 
bilgi maliyetlerini düşürdüğü kabul edilmektedir ve bu nedenle uluslararası ticaret akışlarını 
ve yatırımları teşvik etmenin önemli bir yoludur. Çalışmada temel olarak 21 no’lu Türkiye 
Muhasebe Standardı Kur Değişiminin Etkileri (TMS 21) esas alınmaktadır. TMS 21 kur 
değişimi standardının amacı ise, yabancı para işlemlerinin ve yurtdışındaki işletmelerin 
finansal tablolara nasıl dahil edileceğini ve finansal tablolarda kullanılan para birimine nasıl 
çevrileceğini düzenlemektedir. Çalışmanın sonucu, farklı para birimleri üzerinden işlem 
yapan işletmelerin finansal tabloların hazırlanmasında fonksiyonel para birimini kullanmaları 



5th International GAP BUSINESS SCIENCES AND ECONOMY Congress 
December 04-06, 2020, Sanliurfa-Turkey 

PROCEEDINGS BOOK                             26                                   www.gapzirvesi.org   

ve döviz işlemlerini Uluslararası Finansman Raporlama Standartları ile uyumlu TMS'ye göre 
raporlamalarının gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu çalışma, muhasebe meslek mensuplarının 
ve muhasebe yöneticilerinin Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal 
Raporlama Standartları (TFRS) hakkında gerekli bilgiye sahip olmamaları ile sınırlıdır. Bu 
bakımdan bu çalışma, finansal tabloların uygulanmasına, hazırlanmasına ve analiz edilmesine 
önemli katkılar sağlaması beklenmektedir.  

Anahtar kelimeler: dış ticaret, muhasebe, tms 21 kur değişimi, döviz kuru.  

 

ABSTRACT 

Foreign trade plays an important role in the economies of many countries. Foreign trade 
generally allows to meet the needs of the population and promotes the country's internal 
development. However, financial statements are of great importance for countries to trust 
each other in foreign trade activities. Therefore, the International Financial Reporting 
Standards (IFRS) financial statements of the parties in foreign trade transactions is important 
for removing the same results and standards issued in terms of adaptation to international 
accounting operations in Turkey was put into effect by adapting our language and Turkey 
Accounting Standards (TAS) and Turkey Financial Reporting Standards ( TFRS). In other 
words, some of the standards are called TMS and the other part is called TFRS. Public 
Supervisory Authority publishes the standards in Turkey. The institution can revise these 
standards as needed or as required. The purpose of the standards is to develop a common 
international language in financial reporting, which is also the aim of the International 
Accounting Standards Board (IASB), the board that publishes the relevant standards. In this 
way, globalization of financial literacy of investors, lenders, stakeholders and other interested 
users will be achieved. 

This article focuses on the importance of accounting harmonization in foreign trade activities 
from a macroeconomic perspective. In this context, Turkey's foreign trade after the general 
assessment of the situation with statistical data, within the scope of the accounting of foreign 
trade operations in Turkey aims to provide currency exchange implementation of IAS 21. 

The adoption of International Finance Reporting Standards (IFRS) is considered to reduce 
information costs between countries and is therefore an important way of promoting 
international trade flows and investment. The study basically No. 21 The Effects of Changes 
in Foreign Exchange Turkey Accounting Standards (IAS 21) is taken into account. The 
purpose of the TAS 21 exchange rate standard is to regulate how foreign currency 
transactions and foreign businesses are included in the financial statements and how they will 
be converted into the currency used in the financial statements. The result of the study 
revealed that businesses operating in different currencies should use the functional currency 
in the preparation of financial statements and report their foreign exchange transactions in 
accordance with TAS in line with International Finance Reporting Standards. In this study, 
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accounting professionals and accounting managers of Turkey Accounting Standards (TAS) 
and Turkey Financial Reporting Standards (IFRS) are limited by their need to have 
information about. In this respect, this study is expected to contribute significantly to the 
implementation, preparation and analysis of financial statements. 

Keywords: foreign trade, accounting, TMS 21 exchange rate change, exchange rate.  

 

GİRİŞ 

Dış ticaret, bir ülkenin ekonomik gelişmesinin en önemli belirleyicilerinden biri olarak kabul 
edilebilir. Bir ülkenin dış ticareti, ülkeye olan mal girişi ve ülkeden çıkan mal hareketlerinden  
oluşmaktadır, bu durum da döviz akışına neden olmaktadır. Dış ticaretin temel amacı, üretimi 
arttırmak ve ülke halkının yaşam standardını yükseltmektir. Bir ülke kaynaklarının yetersiz 
olduğu durumlarda, insanların ekonomik koşullarında iyileşme ile yükselen beklentilerini 
karşılamak için tüketim malları ithal etmek zorundadır (Kantar vd. 2011: 3455). Dolayısıyla, 
dış ticaret işlemleri ülkeler açısından yüksek öneme sahiptir. Dış ticaretin önem kazanması ile 
dış ticaret işlemleri muhasebesi de önem kazanmaya başlamıştır. Buna paralel olarak 
ülkelerin uyguladıkları farklı muhasebe uygulamaları finansal tabloların karşılaştırılmasını ve 
değerlendirilmesini zorlaştırmıştır. Mal, hizmet ve sermaye hareketlerinin ulusal sınırları 
aşması ile uluslararası ticaret işlemlerine taraf olan işletmeler, anlaşılır, karşılaştırılabilir ve 
adil raporlama sağlamak için muhasebe ve finans alanında ortak bir dile ihtiyaç duymaktadır. 
Finansal tablo kullanıcılarının farklı ülkelerin işletmelerine ilişkin hazırlanan finansal 
tablolarını okuyabilir olabilmesi için tüm ülkelerde standart raporlamanın yapılması 
gerekliliği ortaya çıkmıştır.  

Standartları ilk olarak oluşturup yayınlayan Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi 
(IASC) olmuştur. Sonrasında, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) adıyla 
standart düzenleme ve yayınlamakla yükümlü otorite olarak faaliyetlerine devam etmiştir. 
Kurul, komite olarak faaliyet gösterirken yayınlanmış olan muhasebe standartlarını (IAS-
UMS) aynı isimle bünyesine almış yeni oluşturulan standartları da IFRS-UFRS adıyla 
yayınlamıştır.  Türkiye’de ise IASB tarafından yayınlanan standartlar dilimize uyarlanarak 
yürürlüğe konulmuş ve Türk Muhasebe Standartları (TMS) ve  Türkiye Finansal Raporlama 
Standartları (TFRS) adlarıyla yayınlanmıştır. Hâlihazırda  yayınlanmış TMS ve TFRS’ler 
uygulamalara yön vermektedir. Bugün Türkiye’de Kamu Gözetimi Kurumu standart 
yayınlamakla yükümlü kuruluştur (Ağsakal ve Baral, 2016: 264). Bu bağlamda, dış ticaret 
işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, muhasebe kayıtlarının doğruluğunun teyit edilmesi ve aynı 
olan finansal verilerinden aynı neticelerin ortaya çıkarılması uluslararası uygulamalarda 
oldukça önemlidir.    

Bu kapsamda, çalışmada Türkiye’nin dış ticaret verilerinin, ithalat ve ihracat durumlarının 
ortaya konularak, dış ticaret işlemlerinin muhasebeleştirilme uygulamalarının Türkiye 
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Muhasebe Standardı 21 Kur Değişiminin Etkileri çerçevesinde muhasebeleştirme ve 
raporlamasının verilmesi amaçlanmaktadır.  

DIŞ TİCARET KAVRAMI 

Ülkelerin ithalat ve ihracat istatistikleri ile dış ticaret hacmi ölçülmektedir. Türkiye’nin bu 
çerçevede mevcut dış ticaret değeri aşağıdaki Tablo 1'de sayısal olarak gösterilmektedir. 

Tablo 1: Türkiye’nin Dış Ticaret İstatistikleri (Milyon $) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

İhracat (FOB) 161.481 166.505 150.982 149.247 164.495 177.169 180.833 

İthalat (CIF) 260.823 251.142 213.619 202.189 238.715 231.152 210.345 

Dış Ticaret 
Hacmi 422.304 417.647 364.601 351.436 403.210 408.321 391.178 

Dış Ticaret Açığı -99.342 -84.638 -62.637 -52.942 -74.221 -53.984 -29.512 

İhracat/İthalat 
(%) 61,9 66,3 70,7 73,8 68,9 76,6 86,0 

İhracat/GSMH 
(%) 19,6 20,8 17,5 17,3 19,3 22,5 24,0 

İthalat/GSMH 
(%) 31,7 31,4 24,8 23,4 28,0 29,3 27,9 

Kaynak: Ticaret Bakanlığı, (2020).  

Tablo 1'de görüldüğü üzere, hacimsel olarak dış ticaret verileri yıllar itibarıyla dış ticaret 
hacmindeki azalış veya artış arasında önemli bir fark olmadığını göstermektedir. Türkiye 
İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre,  2019 yılında ihracat 180.833 milyon $ olarak 
gerçekleşirken, ithalat ise 210.345 milyon $ olmuştur. İthalat miktarı ihracat miktarından 
fazla olduğu için dış ticaret açığı söz konusudur. İlgili dönemde dış ticaret açığı 29.512 
milyon olduğu görülmektedir. Yıllar itibariyle ithalat miktarı ihracat miktarından fazla iken, 
dış ticaret açığı da yıllar itibari ile azalmıştır. Başka bir ifadeyle, dış ticaret açığının 
azalmasında hem ihracatın artmasının hem de ithalat miktarının giderek azalmasının etkisi 
söz konusudur.  

Türkiye 2012 yılından itibaren net ihracat bazında büyüme sağlamak amacıyla ekonomide 
"iktisadi denge" stratejilerini benimsemiştir. 2015 yılındaki iktisadi büyümenin ise, kaynaklar 
bakımından tüketim harcamalarına bağlı olduğu gözlemlenmektedir. Net ihracat rakamlarının 
katkısı negatif gerçekleşmiştir ve 2015 senesinde net ihracat artışının 3,98 gerçekleşmesine 
rağmen katkısı negatif 0,30 puanlık olmuştur. İhracat rakamlarının azalmasına karşın, 0,22 
puanlık bir katkı sağlarken, ithalat katkısı 0,08 puandır. Böylelikle, özel tüketim harcamaları 
büyümeye büyük katkı sağlarken, yatırım harcamalarının ekonomik büyümeye etkisinin 
sınırlı kaldığı söylenebilir (Turkish Exporters Assembly, 2016: 30). Tablo 2’de, Türkiye'nin 
yıllar itibariyle ihracat ve ithalat verileri gösterilmektedir.  
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Tablo 2: Türkiye’nin Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalat İstatistikleri (Milyon $) 

Yıllar Toplam 
İhracat 

Bir Önceki 
Döneme 

Göre Değişim 
(%) 

İhracatın 
Dış Ticaret 
Payı (%) 

Toplam 
İthalat 

Bir Önceki 
Döneme Göre 
Değişim (%) 

İthalatın 
Dış Ticaret 
Payı (%) 

2005 73.476 - 38,6 116.774 - 61,4 

2006 83.535 16,4 38,0 139.576 19,5 62,0 

2007 107.272 25,4 38,7 170.063 21,8 61,3 

2008 132.027 23,1 39,5 201.964 18,8 60,5 

2009 102.143 -22,6 42,0 140.928 -30,2 58,0 

2010 113.883 11,5 38,0 185.544 31,7 62,0 

2011 134.907 18,5 35,9 240.842 29,8 64,1 

2012 152.462 13,0 39,2 236.545 -1,8 60,8 

2013 151.803 -0,4 37,6 251.661 6,4 62,4 

2014 157.610 3,8 39,4 242.177 -3,8 60,6 

2015 143.839 -8,7 41,0 207.234 -14,4 59,0 

2016 142.530 -0,9 41,8 198.618 -4,2 58,2 

2017 156.993 10,1 40,2 233.800 17,7 59,8 

2018 167.945 7,0 43,0 223.046 -4,6 57,0 

2019 
(Ocak-
Haziran) 

83.755 - 45,9 98.572 - 54,1 

Kaynak: Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, (2019).  

Tablo 2’de görüldüğü üzere, Türkiye’nin ihracatının 2005-2012 yılında düzenli olarak arttığı 
görülmektedir. 2013 yılında bir önceki yıla göre küçük bir düşüş gözlemlenirken, 2014 
yılında ihracat rakamları artmıştır. 2015 ve 2016 yıllarında da ihracat rakamları önceki yıllara 
göre daha az gerçekleşmiştir. 2017 ve 2018 yılında artan ihracat rakamları sırasıyla 156.993 
ve 167.945 milyon $ olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca,  Türkiye’nin ithalat verileri 2005-2008 
yılları arasında bir artış söz konusudur.  2009 yılında ithalat verilerin bir düşüş görülmektedir 
ve bu durum 2008 yılında ABD’de meydana gelen küresel krizin etkilerinin 2009’da 
görülmesinden kaynaklandığı söylenebilir. 2010 yılında tekrar yükselişe gecen ithalat 
istatistikleri, 2014 yılına kadar düzenli bir artış görülmektedir. 2015 yılında bir önceki yıla 
göre düşen ithalat 2016 yılında da daha da azalmıştır. 2017 ve 2018 yıllarında gerçeklesen 
ithalat verileri ise sırasıyla 233.800 milyon $ ve 223.046 milyon $ olmuştur.  

İhracattaki artış, milli geliri arttırmakla birlikte, iş alanlarını ve iş birliklerini  böylece 
üretkenliği ve üretimi de arttırmaktadır (Arvas ve Torusdag, 2016: 4; Uçan ve Koçak, 2014: 
52).  İthalat rakamlarına bakıldığında ise, Türkiye’nin ithalatı 2015 senesinde %14,5 düşerek 
207,2 milyar $ olmuştur. 2015 senesinde ithalat 35 milyar $ azalmıştır. İthalattaki düşüşün 
sebepleri arasında dört gerekçe dikkat çekmektedir. Bu gerekçelerden birincisi, 2015 
senesinde özellikle petrol ve doğalgaz fiyatlarında önemli bir düşüş yaşanmasıdır. Dışa 
bağımlı Türkiye'nin enerji ithalatının 2015 senesinde dikkate değer derecede azalması ikinci 
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gerekçe olarak söylenebilir. Ayrıca, 2012 yılından bu yana uygulanan iktisadi politikaları 
sonucunda ithalat azalmıştır çünkü 2015 senesinde Türk Lirası’nın değerinin takribi %20 
azalması sonucunda ithalat çok daha pahalı hale gelmiştir. Son gerekçe ise, global durgunluk 
nedeniyle emtia ticaretinde yaşanan daralma ve bunun Türkiye'nin ekonomideki ithalatına 
etkisidir. 2015 senesinde dünya genelindeki emtia ticareti dolar bazında %10,9 düşmüştür. 
Türkiye'nin emtia ithalatı ise 2015’de %14,5 oranında azalmıştır. Fakat, Türkiye'nin mal 
ithalatı, 2015 senesinde dünya mal ticaretindeki düşüşten daha azdır. Türkiye'nin 2014 
yılında dünya mal ticaretindeki payı 2015'te %1,29'dan %1,24'e düşmüştür. Yıllar içinde 
Türkiye'nin ithalatının dünya genelindeki payı 0.11 puanlık bir kayıptır (Turkish Exporters 
Assembly, 2016: 80). 

LİTERATÜR TARAMASI 

Dış ticaretin muhasebeleştirilmesi üzerine yapılan çalışmaların da kavramsal ve uygulamaya 
yönelik çalışmalar olduğu gözlemlenmektedir. Dış ticaret işlemlerinin muhasebeleştirilmesi 
üzerine yapılan özellikle son 10 yıldaki ulusal ve uluslararası düzeydeki çalışmaların bazıları 
şu şekildedir:   

Yılmaz ve Teker (2020: 132), dış ticaret işlemlerinin muhasebeleştirilmesindeki farklılıklar 
ve bunun sonuçlarını incelemişlerdir. Çalışmada , bir dış ticaret şirketi tarafından ithal edilen 
ürünlerin muhasebe kayıtları incelenmiş ve TMS 21 ile karşılaştırılmıştır. Yabancı para 
cinsinden yapılan dış ticaret işlemlerinde işlem tarihi ile ödeme tarihi arasında farklılık 
olması durumunda işletme lehine veya aleyhine kur farkları doğmaktadır. Kur farklarının 
muhasebeleştirilmesinde uygulanan esaslar, stokların değerini, dönem karını ve dönem 
sonunda ödenecek vergi tutarını etkilemiştir. 

Akçay ve Uysal (2019: 257), dış ticaret işlemleri mevzuatında gerekli olan Türk Muhasebe 
Standartlarını  ele almışlardır. Vergi Usul Kanunu'na göre, Türkiye için büyük önem teşkil 
eden dış ticaret işlemlerinin hangi muhasebe standartlarıyla ilişkili olduğu ve yürürlükteki 
yasalara uygunluğunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışma, 
literatür taraması ve teorik çerçevede şekillenmiştir. Sonuç olarak, küreselleşmenin etkisi ile 
gelişen dış ticaret işlemleri sonucunda, muhasebe işlemlerinin de küreselleşmesi gerekliliğini 
ortaya çıkarmıştır. Böylelikle, ülkeler uluslararası standartları benimsemiş ve dış ticaretle 
ilgili muhasebe kayıtlarını oluşturmaya başlamışlardır.  

Kurşunel ve Kınalı (2018: 110)  çalışmalarında, öncelikli olarak kalite maliyetleri 
çerçevesinde dış ticaret işletmelerinde kalite kavramlarının nasıl muhasebeleştirildiğini  
örnek olaylar yardımıyla açıklamışlardır. Sonuç olarak, makalede dış ticaret şirketlerinin 
muhasebe ve raporlama süreçlerine ilişkin kalite maliyetlerinin nasıl kaydedileceği ve bu 
süreçlerin desteklenmesine ilişkin basit ve anlaşılır örneklerle gösterilmektedir.  

Say vd. (2018: 5223), dış ticaret işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde rehber olan Türkiye 
Muhasebe Standartlarını incelemişlerdir. Çalışmada, dış ticaret işlemlerinin TMS 33: Hisse 
Senetleri, TMS 18: Hasılat, TMS 21: Döviz Kuru Etkileri ve TMS 23: Borçlanma Maliyet 
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Standartları'na göre muhasebeleştirilmesi ve raporlanması örnek muhasebe hesapları ile 
gösterilmektedir.   

Pamukçu ve Çakmak(2017: 215), uluslararası kiralama hakkında bilgi vermek, mevzuat 
koşullarını araştırmak ve muhasebe sürecini finansal kiralama işletmesi bakımından 
incelemeyi amaç edinmişlerdir. Bu gaye ile uluslararası mali kiralama uygulamaları 
kavramsal olarak irdelenmiş, uluslararası ticaretin durumu ile ilgili istatistikler sunularak, 
yasal düzenlemeler incelenmiş ve ithalat (teşvik belgesi kapsamlı) boyutları ve özel durum 
örnekleri uluslararası ticarette finansal kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesinden 
bahsedilmiştir.  

Şahin (2017: 90) ise, ihracat ve KDV, doğrudan ihracat, ihracat kayıtlı satış ve konu ile ilgili 
muhasebe uygulamalarını incelemektedir. Bilindiği üzere dış ticaret işlemlerini teşvik etmek 
amacıyla ihracat yapılan malların KDV’si iade edilmektedir. Bu bağlamda, bu kalemin 
muhasebe kayıtlarında nasıl olduğu ve ne şekilde bildirim yapılacağı açıklanmıştır.  

Ağsakal ve Baral (2016a: 262) çalışmada, dış ticaret işlemlerinin,  TMS 21: Kur Değişim 
Etkileri Standardı kapsamında ne şekilde muhasebeleştirilmesi ve raporlanması gerektiği 
detaylı olarak ele alınmıştır. Döviz işlemlerinin ilk olarak muhasebeleştirilmesi, işlemlerin 
dönem sonu değerlemesi ve gelecek yılda muhasebeleştirilmesi ve aynı zamanda para 
biriminin yeniden değerlemesi de araştırılmaktadır. Ağsakal ve Baral (2016b: 272), bu 
makalede ise, dış ticaret işlemlerinde kullanılan TMS 2 Stoklar ve TMS 18 Hasılat 
Standartları tartışılmıştır ve bu uygulamaların bu standartlara uygun olarak ele alınması 
gerektiği belirtilmiştir.  

Gökgöz (2015: 105) araştırmada, TMS 18 Hasılat standardı çerçevesinde dış ticaretteki 
teslimat ve ödeme türleri analiz edilmekte ve buna bağlı olarak dış ticaret işlemlerinin 
muhasebeleştirilmesi açıklanmaktadır. Sonuç olarak, TMS 18 Standardı bakımından 
karakteristik olan bir diğer dış ticaret konusu ise ödeme yöntemleri ile ilişkilidir. TMS 18 
Standardına göre, satılan emtia veya hizmetlerin nakit değeri ile vadeli değeri arasındaki fark, 
Bilançoda “Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri Hesabı’nda raporlanarak vade süresince itfa 
edilmek suretiyle kar veya zarara yansıtılmalıdır.  

Gönen ve Yılmaz,  (2015: 133) ise, KDV'nin sağlık sektöründe uluslararası ticari işlemlerden 
kaynaklanan muhasebe uygulanabilirliğini incelemiştir. Bu amaçla nitel araştırma yöntemi 
olarak örnek olay analizi yöntemi tercih edilmiştir. Yapılan araştırmalar neticesinde, iç işleme 
rejimi yoluyla satılmaya hazır mallara KDV istisnaları uygulanmaktadır. Sonuç olarak, askı 
sistemi ile ihraç edilecek malların işlenmesinde kullanılacak hammadde ithalatı sırasında 
vergiler hammadde ithalatında ödenmektedir ve böylece rejim bağlamında ödenen KDV 
tutarları bağlı vergi dairesinden alınmaktadır.  

Kızıl vd. (2014: 21) makalede, dış ticaret işlemlerinde ve muhasebe uygulamalarında 
“Akreditifli ödeme” yöntemini tartışmaktadır. Bu çalışmada, kredi mektubu ile ilgili 
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tanımları, işlem yardımlarını ve ödeme taraflarını belirtmekte ve muhasebe süreçlerinin nasıl 
yürütüldüğü tartışılmaktadır.  

Kolçak vd. (2014: 15) ise, dış ticaret işlemlerinde KDV’nin muhasebe kayıtlarının ihracattan 
veya ithalattan nasıl geri ödendiği veya alındığını araştırmaktadır. Çünkü dış ticaret 
işlemlerinde, Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi uygulandığından vergi gelirini 
artıran bir gayrimenkul olduğu anlamına gelmektedir.   

Ceran ve Ortakarpuz (2014: 2) çalışmada, dünyada artan ticaret hacminin, Türkiye’deki dış 
ticaret faaliyetlerini de etkilediği vurgulanmaktadır. İhracat ve ithalat dahil dış ticaret 
faaliyetlerinde; yasal, ticari ve ulusal prosedürler ve metotlar epeyce sofistike ve çeşitlidir. 
Dış ticaret işlemleri iç piyasa işlemlerinden farklıdır ve dış ticaretin muhasebe yönü de 
farklıdır. Özellikle ihracat yapan işletmeler, muhasebe uygulamalarında ulusal muhasebe 
uygulamalarına göre farklı prosedürlere dikkat etmelidir. Finansal tablolarda ihracattan elde 
edilen gelirlerin gösterilmesi ve satışlarla ilgili diğer işlemlerde, fiili ihracatın fatura 
tarihinden farklı olarak yapılması zorunludur. TMS 18 Hasılat standardı kapsamında hasılatın 
muhasebeleştirilmesi ele alınmıştır. Hasılatın muhasebeleştirilmesine ilişkin TMS 18 
uygulaması ile mevcut muhasebe ve vergi uygulamaları arasındaki farklılık, standart 
uygulamalarının daha da yaygınlaşmasıyla önem kazanacaktır. Bu çalışmada söz konusu 
farklılıklar tüm bölümlerinde bahsedilmektedir. Aynı yazarların 2013 yılında yaptıkları 
makalede ise, Ceran ve Ortakarpuz (2013: 65), TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri" , "TMS 21 
Borçlanma Maliyetleri Standartları" ve "TMS 2 Stok Standartları" gibi yabancı para 
cinsinden işlemler yapılan kalemlerin mevcut muhasebe uygulamaları incelenmiştir. 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR  

TMS 21 Kur Değişim Etkileri Standardı ve Uygulama Örnekleri 

TMS 21 kur değişim etkileri standardı Türkiye’de 2005 yılında 26040 sayılı resmi gazetede 
yayınlanarak, uluslararası muhasebe standartlarına uyum sağlamak için önemli bir aşama 
kaydedilmiştir. TMS 21 hem UFRS’de oluşan değişikliklere uyum sağlama hem de ulusal 
standartlarında gelişimi için devamlı güncellenmektedir. Diğer taraftan, firma finansal 
tablolarının yabancı para cinsinden sunmak isteyebilir. Bu bağlamda TMS 21’in gayesi, 
yabancı para işlemlerinin veya yurtdışındaki işletmelerin finansal tablolara nasıl alınacağı ve 
finansal tablolarda ulusal para birimine nasıl dönüştürüleceğini düzenlemektedir (Say vd.  
2018: 5225).  

TMS 21'e göre “Geçerli Para Birimi”, sunum para birimi ve yabancı para birimi şeklinde üç 
temel para birimi tanımı bulunmaktadır. İşlevsel para birimi, firmanın faaliyetlerini 
gerçekleştirdiği ana iktisadi çevrenin para birimidir. Sunum para birimi, mali tabloların 
takdim edildiği para birimidir. Yabancı para birimi ise, işletmenin geçerli para biriminden 
farklı bir para birimidir. TMS 21'deki yabancı para birimi dönüştürme işlemlerinde ise 
aşağıdaki faaliyetler yapılmaktadır (TMS 21).  
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• Geçerli Para Biriminde Hazırlanan Mali Tabloların Sunum Para Birimine 
Dönüştürülmesi: Cari para biriminden farklı bir sunum para birimine dönüştürülürken, 
TMS 21 aşağıdaki prensipleri belirlemektedir.  

o Takdim edilen her bir mali durum, varlıklar ve borçlar tablosu, bu mali durum 
tablosunun düzenlendiği tarihteki kapanış kuru üzerinden çevrilmektedir.  

o Gelir ve giderler, kâr veya zararı ve diğer kapsamlı geliri gösteren her bir 
tablodaki işlem tarihinde geçerli olan döviz kuru üzerinden çevrilmektedir.  

o Oluşan kur farkları, diğer kapsamlı gelirin ayrı bir bileşeni şeklinde muhasebe 
kayıtları yapılmaktadır.  

• Mali Tabloların Geçerli Para Birimine Çevrilmesi: Birçok şirketin yabancı ülkelerde 
muhasebe kayıtlarını yerel para birimi cinsinden tutan ve mali tablolarını yerel para 
biriminde hazırlayan faaliyetleri vardır; bu nedenle, konsolide tablolar hazırlamak için 
ana şirketlerin yabancı para cinsinden finansal tablolarını ana şirketin sunum para 
birimine çevirmeleri gerekmektedir. 

• Diğer Kapsamlı Gelir ve Kümülatif Dönüşüm Farkları: Diğer kapsamlı gelirler 
ekseriyetle geçici kabul edilmekle birlikte, operasyonlardan elde edilen kazançların 
yanı sıra bir şirketin genel durumu hakkında da bilgi sağlamaktadır.  

• Şirketler Arası Bakiyeler: İşlem taraflarının gerçek para biriminden farklı bir para 
biriminde kaydedilen işletmeler arası bakiyeler, grup içi bakiyeler sıfırlansa bile 
konsolidasyonda kaybolmayan kur farkı kazanç ve zararları oluşturmaktadır. 
İşletmeler arası bakiye, raporlayan işletmenin sunum para birimi cinsinden olsa bile 
bu durum geçerlidir; yabancı bir şirketin mali tablolarının sunum para birimine 
çevrilmesi, yabancı para işlem kazanç ve zararlarını tersine çevirmemektedir.  

TMS 21 kur değişimi etkileri kapsamında yapılan muhasebe kayıtları ise kalemler bazında 
aşağıdaki gibidir. 

Yabancı Para İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 

Bir yabancı para biriminin muhasebe kayıtları esnasında, yabancı para cinsindeki miktar, 
geçerli para cinsi ile işlemlerin yapıldığı zamandaki yabancı para cinsi arasındaki kur 
uygulanmalıdır ve geçerli para cinsinden kaydedilmesi gerekmektedir. Banka varlıkları, nakit 
bakiyeleri, alacakları ve yabancı para cinsinden borçları değerlemeye tabi ise, defter değerleri 
ile yılsonundaki kurdan değerlenen değerleri arasındaki fark, “Kur Farkı Kar veya Zararı” 
şeklinde muhasebeleştirilmektedir (Kızıl vd. 2016: 121-122).  
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---------------------------------/------------------------------------------------ 

   100 Kasa Hesabı  1.000,00 

  646 Kambiyo Karları Hesabı  1.000,00 

---------------------------------/------------------------------------------------- 

----------------------------------/------------------------------------------------ 

   656 Kambiyo Zararları Hesabı  1.000,00 

  100 Kasa Hesabı   1.000,00 

----------------------------------------------------------------------------------- 

İşletme kredi kullanımında ise oluşan kur farkları ise finansman giderleri hesabında 
muhasebeleştirilmektedir. 

--------------------------------/---------------------------------------------- 

   780 Finansman Giderleri Hesabı  1.000,00 

  300 Banka Kredileri Hesabı  1.000,00 

------------------------------/------------------------------------------------ 

Ayrıca, parasal kalemlerin ödenmesinden veya dönem içinde çevrildiklerinden farklı döviz 
kurlarına çevrilmesinden veya önceki finansal tablolarda ilk muhasebeleştirme sırasında 
oluşan kur farkları, oluştukları dönemlerde kar veya zarar olarak muhasebeleştirilmektedir. 
Parasal olmayan bir kalemden elde edilen bir kar veya kayıp diğer kapsamlı gelirde 
muhasebeleştirilmektedir, bu kar veya kaybın döviz kuru kısmı diğer kapsamlı gelirde 
muhasebeleştirilmesi söz konusudur. Öte yandan, parasal olmayan bir kalemden oluşan bir 
kar veya kayıp, kazanç veya kayıpta muhasebe kayıtlarına girerse, söz konusu kar veya kayıp 
döviz kurunda olan bölüme kazanç veya kayıp olarak muhasebeleştirilmektedir (TMS 21, 
Md. 30, 31).  

Türkiye Muhasebe Standartlarında TMS 21’e göre kur farklarının muhasebeleştirilmesi ve 
raporlanması şu şekilde özetlenebilir. 
 a)Yabancı paralı mal satış işlemlerinden kaynaklanan kur farkları, sonuç hesaplarında 
muhasebeleştirilir. 

 b)Yabancı paralı mal alış işlemlerinden kaynaklanan kur farkları, sonuç hesaplarında 
muhasebeleştirilir. 

 c)Yabancı paraya dayalı duran varlık yatırım işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ve kur 
farklarının raporlanması, varlığın özellikli mal kapsamında olması durumunda yatırım 
maliyetine olmaması durumunda sonuç hesaplarında muhasebeleştirilir. 

 d) Yabancı işletmelerdeki net yatırımlara ilişkin parasal kalemlerden kaynaklanan kur 
farklarının raporlanması, yatırımların elden çıkarılıncaya kadar finansal tablolarda gelir ve 
gider olarak tahakkuk ettirilmeden "Birikmiş Kur Farkları" başlığı altında öz kaynaklar 
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kapsamı içinde raporlanır. Yabancı işletmelerdeki net yatırımların satışı yapıldığında, ilgili 
kur farkları gelir tablosuna yansıtılır. 

 e)Yabancı paralı alacak ve borçlarının değerlemesi sonucu oluşan kur farkları, sonuç 
hesapları ile muhasebeleştirilir ve raporlanır.  

Örnek 1: TMS 21 Kur Değişiminin Etkilerinin Muhasebe Kaydı   
ABC A.Ş 20.000 dolarlık bir ürün ithal etmiştir. İşlem tarihindeki döviz kuru 1 $ = 7,00'dir 

ve bu miktar şirketin borçlanma senetleri hesabına kaydedilmektedir. Dönem bitiminde 

değerleme oranı yaklaşık 1 $ = 8,00 olmuştur. Bu işlemde yapılacak ilk şey değişim farkını 

bulmaktır. Değişim farkı ise aşağıdaki gibi bulunmaktadır.  

Senedin Bilanço Günündeki Miktarı = 20.000 $ x 8,00 = 160.000,00 

Senedin Kayıtlı Değeri = 20.000 $ x 7,00 

     = 140.000,00 

Kur Farkı = 20.000 TL bulunmaktadır. Söz konusu bu kur farkı ABC şirketi için negatiftir 
çünkü kur değişimi ile ekstra 20.000 TL fazla ödeme söz konusudur. Bu kur farkının 
muhasebeleştirilmesi aşağıdaki gibidir. Bu işlem genellikle yılsonunda yapılmaktadır.  

------------------------/------------------------------------------- 

   656 Kambiyo Zararları Hesabı 20.000,00 

  321 Borç Senetleri Hesabı 20.000,00 

------------------------/-------------------------------------------      

Örnek 2: Yabancı Paralar Kasasından Satışlar ve Çıkışlar 

a)29.09.2020 tarihinde 3.000 $ serbest piyasadan satın alınmıştır. Serbest piyasadan alındığı 
için merkez bankasının alış kuru ile muhasebe kaydı yapılmalıdır. Merkez Bankasının 
29.09.2020 tarihindeki alış kuru ise 1$ = 7,80’dir ve kaydı aşağıdaki gibidir.  

-------------------------/--------------------------------------------------- 

   100 Kasa Hesabı   23.400,00 

 100.50.01$ Kasası 

   100 Kasa Hesabı  

    100.01 TL Kasası  23.400,00 

-------------------------/---------------------------------------------------     

3000 $ Garanti bankasından satın alınırsa eğer, 29 Eylül 2020 tarihinde bankada 1 $ = 7.84 
olarak belirlenmiştir ve muhasebe kaydı aşağıdaki gibidir.  

------------------------/------------------------------------------ 
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   100 Kasa Hesabı  23.520,00 

 100.50.01$ Kasası 

   100 Kasa Hesabı  23.520,00 

    100.01 TL Kasası  

-----------------------/-------------------------------------------- 

b)ABC işletmesi 18 Eylül 2020 tarihinde 20.000 $ tutarındaki malı yurt dışına ihraç etmiştir. 
18 Eylül 2020 tarihinde Merkez Bankası $ alış kuru 7,53 TL’dir. İhraç ettiği malın %10’lik 
kısmı 25 Eylül 2020 tarihinde ABC işletmesine iade edilmiştir. 25 Eylül 2020 tarihinde 
Merkez Bankası $ alış kuru 7,55 TL’dir. Bu işleme ait 25 Eylül 2020 tarihindeki muhasebe 
kaydı aşağıdaki gibidir.  

-------------------------------/----------------------------------------------- 

   610 Satıştan İadeler Hesabı  15.100,00 

    610.50 Yurtdışı Satıştan İadeler  

  120 Alıcılar Hesabı   15.060,00    

120.50 Yurtdışı Alıcılar 

  646 Kambiyo Karları Hesabı  40,00 

------------------------------/------------------------------------------------- 

*20.000 x 7.55 =  151.000 

151.000 x %10 = 15.100 

20.000 x 7.53 = 150.600 

150.600 x %10 = 15.060 

15.100-15.060 =  40           

Örnek 3: İmalatçı Lehine ve İhracatçı Şirket için Kur Farkının Muhasebe Kaydı 

a)Üretici bir işletme olan ABC şirketi 18 Eylül 2020 tarihli 35400 $ tutarındaki malı KDV 
dahil ihraç kaydı ile satmıştır. Malın bedelini ise 25 Eylül 2020 tarihinde tahsil etmiştir. 18 
Eylül 2020 tarihinde Merkez Bankası $ alış kuru 7,50 TL’dir. Tahsil tarihi olan 25 Eylül 
2020 tarihinde ise Merkez bankası $ alış kuru 7,60 TL’dir.  25 Eylül 2020 tarihindeki 
muhasebe kaydı ise aşağıdaki gibidir.   

----------------------------------/------------------------------------------------------ 

120 Alıcılar Hesabı    3000,00 

   120.01.02 İhraç Kaydıyla Alıcı Melis A.Ş 

191 İndirilecek KDV     540,00 
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    191.01.10 Kur Farkından İnd. KDV  

  600 Yurt İçi Satışlar Hesabı   3000,00 

   600.10.11 İhraç Kayıtlı Satışlardan Kur Farkı Geliri 

  391 Hesaplanan KDV 

   391.01.10 Kur Farkı KDV Tutarları   540,00 

-----------------------------------/------------------------------------------------------ 

* Tahsil edilen tutar = 35400 $ x 7,60= 269.040,00 

Tahsil edilecek tutar = 35400 $ x 7,50= 265.500,00 

269.040– 265.500= 3540 (ABC şirketine lehine oluşan KDV dâhil kur farkı) 

3540/ 1.18= 3.000 kur farkı faturası KDV matrahıdır. 

3540-3000 = 540,00 (Kdv tahsil edilmemiştir) 

Bu örnekteki kur farkı miktarı KDV hariç (mal bedeli) üzerinden hesaplanmaktadır. Kur farkı 
miktarı için KDV dahil edildiğinde ise iç yüzde ile KDV tutarı ayıklanmaktadır. Fatura 
üzerinde KDV miktarı gösterilmektedir. Bunlara ek olarak, imalatçı faturada belirttiği 
KDV’yi, fatura tarihinin içine alan döneme ait KDV beyannamesinde hem hesaplanan hem 
de indirilen KDV olarak beyan etmektedir (Bu kdv tahsil edilmemiştir.) Bu örnekte ihracatçı 
için aleyhte oluşan kur farkı söz konusudur. Bundan dolayı, ihracatçı bu miktarı gider, 
maliyet hesaplarına veya satın aldığı malın maliyetine ekleyerek kayıt yapması 
gerekmektedir.  

Yani, ihracatçı firma için 25 Eylül 2020 tarihinde ödenen miktar 35.400 $ x 7.60= 269.040 ve 
ödenecek miktar ise 35.400 $ x 7.50= 265.500 TL’dir. 269.040-265.500= 3540 ise ihracatçı 
firma aleyhine oluşan KDV dâhil kur farkıdır. 3.540/ 1.18= 3000 kur farkı KDV matrahıdır 
ve işlem 25 Eylül 2020 tarihinde aşağıdaki gibi muhasebeleştirilmektedir.  

----------------------------/--------------------------------- 

   153 Ticari Mallar Hesabı     3.000,00 

   320 Satıcılar Hesabı 3.000,00 

----------------------------/---------------------------------- 

b)10 Ekim 2020 tarihinde ihracatçı firma 2.000 $ tutarındaki mal için fatura düzenlemiş, 
gümrük beyannamesi tescil edilmiştir. Merkez Bankası $ alış kuru 7,00 TL’dir. 10 Kasım 
2020 tarihinde mal bedelinin 500 $’lık kısmı banka ile Türk Lirasına çevrilmiş ve belgesi 
düzenlenmiştir. 10 Kasım Merkez Bankası $ alış kuru 7,20 TL’dir. 31 Aralık 2020 tarihinde 
Merkez Bankası $ alış kuru 7,30 TL’dir. 20 Ocak 2021 tarihinde mal medelinin kalan kısmı 
(1500 $) için banka aracılığıyla Türk Lirasına çevrilmiş ve belgesi düzenlenmiştir. Merkez 
Bankası $ kuru 7,50 TL’dir. Fiili ihraç tarihi 10 Kasım 2020 tarihindedir. 
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------------------------10.10.2020---------------------------------------------- 

 120 Alıcılar Hesabı  14.000,00 

   601 Yurt Dışı Satışlar Hesabı  14.000,00 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 2000$ x 7,00=14.000,00 

--------------------------10.11.2020--------------------------------------------- 

 102 Bankalar Hesabı   3.600,00 

 120 Alıcılar Hesabı   10.800,00 

     120.12 Yurt Dış. Bırakılan İhracat Bedeli 

   120 Alıcılar Hesabı   14.000,00 

       120.10 Yurt Dışı Alıcılar 

   601 Yurt Dışı Satışlar Hesabı  400,00 

       601.11 Kur Farkı Geliri  

------------------------------------------------------------------------------------ 

500$ x 7,20 =3.600,00 

 1.500$ x 7,20 =10.800,00 

 2000$ x (7,20-7,00) =400,00 

-----------------------------31.12.2020------------------------------------------- 

 120 Alıcılar Hesabı  150,00 

         120.12 Yurt Dış. Bırakılan İhracat Bedeli 

   601 Yurt Dışı Satışlar Hesabı  150,00 

       601.11 Kur Farkı Geliri 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 1500$ x (7,30-7,20) = 150,00 

-------------------------------20.01.2021------------------------------------------ 

 102 Bankalar Hesabı   11.250,00 

  120 Alıcılar Hesabı    10.950,00 

              120.12 Yurt Dış. Bırakılan İhracat Bedeli 

  646 Kambiyo Karı    300,00 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
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 1500$ x 7,50 = 11.250,00 

 1500$ x (7,50-7,30) = 300,00 

SONUÇ  

Firmaların döviz işlemlerinden ve para değişimlerinden doğan kur farkları,  dönem karını, 
diğer kapsamlı karını ve ödenecek vergi tutarını etkilemektedir. TMS 21 standardı söz 
konusu bu etkilerin muhasebeleştirilmesi için ortaya çıkmıştır. Finansal tabloların TMS 21 
kapsamında hazırlandığından, analizinde döviz kuru farklarının muhasebeleştirilmesinde 
kullanılan ana metotların uygulamaları ile ilgili prensipler ve bu prensiplerin uygulanmaları 
konularını bilmek oldukça önemlidir.  

Bu çerçevede, sunulan makalede, Türkiye açısından dış ticaretin değerlendirilmesi, dış ticaret 
uygulamalarının muhasebeleştirilmesi çerçevesinde yapılan literatürün genel görünümünün 
ortaya konulması ve TMS 21 ile ilgili uygulama örneklerinin verilmesini amaçlanmaktadır. 
Türkiye'de dış ticaret işlemlerinin muhasebeleştirilmesi kapsamında yapılan çalışmaların 
genel görünümü, dış ticaret işlemlerinde kullanılan muhasebe kalemleri kapsamında 
incelenerek, nasıl muhasebeleştikleri örneklerle ele alınmaktadır. Bununla birlikte, ihracat 
yapılan mal ve hizmetlerden alınan özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi iadelerinin 
muhasebe kayıtlarında nasıl olduğundan da bahsedilmektedir. Dış ticaret işlemlerinin artması 
sonucu oluşturulan uluslararası muhasebe standartlarının Türkiye’de uygulanabilirliği ve 
yatkınlığının ele alınarak, eksikler yönünde güncellenmesi büyük önem arz etmektedir. 
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MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE MARKA SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN 

ANALİZİ: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR SAHA ARAŞTIRMASI6 
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ÖZET 

Bu araştırmanın temel amacı otomotiv sektöründe marka deneyimi ve marka güveninin, 
marka farkındalığı, müşteri memnuniyeti ve marka sadakati üzerindeki etkisinin 
belirlenmesidir. Araştırmanın kapsamını Bursa’da yaşayan otomobil sahipleri 
oluşturmaktadır. Otomotiv sektöründe marka deneyiminin incelenmesinde D ve E 
segmentlerinin çalışma açısından daha uygun olduğu düşünülmüştür. Bu kapsamda çalışma, 
D ve E segmentlerinde yer alan en fazla 5 yaşında olan otomobiller ile sınırlandırılmıştır. 
Araştırmanın en önemli kısıtını zaman ve maddi kaynak eksikliği oluşturmaktadır. Bu kısıt 
sebebiyle araştırma yalnızca Bursa ilinde gerçekleştirilmiştir.  

Çalışmada tesadüfî olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yönteminden 
yararlanılarak yüz yüze anket yöntemiyle toplam 422 katılımcıdan veri toplanmıştır. 
Araştırmada verilerin elde edilmesinde anket yönteminden yararlanılmıştır. Anket formunda 
toplam 39 adet soru yer almaktadır. Bu sorulardan ilk 3 tanesi tüketicilerin otomobillerine 
ilişkin genel bilgilere, diğer 30 tanesi araştırma modelinde yer alan değişkenlere ve son 6 
tanesi ise tüketicilerin demografik özellikleri belirlemeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. 
Araştırmada yer alan değişkenlerden marka deneyimi 12, marka farkındalığı 3, marka 
sadakati, müşteri memnuniyeti ve marka güveni değişkenlerinin ise her biri 5’er alt 
değişkenden oluşmaktadır. Araştırma verilerinin analizinde; aritmetik ortalama, standart 
sapma, frekans dağılımı, açımlayıcı faktör analizi, güvenilirlik analizi ve çoklu regresyon 
analizi analizinden yararlanılmıştır. Analizler gerçekleştirilirken SPSS 22.0 paket istatistik 
programı kullanılmıştır.  
                                                            
6Bu çalışma Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Cesim ÇELİK tarafından hazırlanan ve kabul edilen yüksek 
lisans tezinden türetilmiştir. 
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Çalışmada uygulanan keşfedici faktör analizleri sonucunda marka güveni, marka farkındalığı, 
müşteri memnuniyeti ve marka sadakati ölçeklerinin tek boyutlu, marka deneyimi ölçeğinin 
ise düşünsel, duyusal ve duygusal marka deneyimi şeklinde üç boyutlu bir yapıya sahip 
olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte gerçekleştirilen güvenilirlik analizleri sonucunda 
araştırma değişkenlerinin yüksek derecede güvenilirliğe sahip olduğu tespit edilmiştir. 
Araştırmada tüketicilerin marka deneyimi genel düzeylerinin 4.28, marka deneyiminin 
düşünsel, duyusal ve duygusal boyutlarına ilişkin düzeylerinin 4.18, 4.43 ve 4.26, marka 
güveni düzeylerinin 4.36, marka farkındalığı düzeylerinin 4.52, müşteri memnuniyeti 
düzeylerinin 4.23 ve marka sadakati düzeylerinin 4.05 olduğu belirlenmiştir. Araştırmada 
gerçekleştirilen regresyon analizleri sonucunda marka deneyiminin düşünsel, duyusal ve 
duygusal boyutlarının ve marka güveninin, marka farkındalığı, marka sadakati ve müşteri 
memnuniyeti üzerinde anlamlı ve pozitif yönde bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. 
Bununla birlikte marka deneyimi boyutlarının marka güveni üzerinde de anlamlı ve pozitif 
yönde bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: marka deneyimi, marka güveni, marka farkındalığı, müşteri 
memnuniyeti, marka sadakati 

 

ABSTRACT 

The main purpose of this research is to determine the effect of brand experience and brand 
trust in the automotive industry on brand awareness, customer satisfaction and brand loyalty. 
The scope of the research consists of car owners living in Bursa. In the examination of the 
brand experience in the automotive sector, it was thought that the D and E segments were 
more suitable for study. In this context, the study was limited to cars in the D and E segments 
that are at most 5 years old. The most important constraint of the research is the lack of time 
and financial resources. Due to this constraint, the study was conducted only in Bursa 
province.  

In the study, data were collected from a total of 422 participants using face-to-face survey 
method, using the convenience sampling method, which is one of the non-random sampling 
methods. The survey method was used to obtain data in the study. There are a total of 39 
questions in the questionnaire form. The first 3 of these questions are about general 
information about the consumers' cars, the other 30 are about the variables in the research 
model, and the last 6 are questions about determining the demographic characteristics of the 
consumers. Among the variables in the research, brand experience consists of 12, brand 
awareness 3, brand loyalty, customer satisfaction and brand trust variables, each of which 
consists of 5 sub-variables. In the analysis of research data; Arithmetic mean, standard 
deviation, frequency distribution, exploratory factor analysis, reliability analysis and multiple 
regression analysis analysis were used. SPSS 22.0 package statistics program was used while 
performing the analyzes.  
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As a result of the exploratory factor analysis applied in the study, it was determined that the 
scales of brand trust, brand awareness, customer satisfaction and brand loyalty have a one-
dimensional structure, while the brand experience scale has a three-dimensional structure in 
the form of intellectual, sensory and affective brand experience. However, as a result of the 
reliability analysis performed, it was determined that the research variables have a high 
degree of reliability. In the study, it was determined that consumers' general level of brand 
experience was 4.28, their level of intellectual, sensory and affective dimensions of brand 
experience was 4.18, 4.43 and 4.26, their brand trust level was 4.36, their brand awareness 
level was 4.52, their level of customer satisfaction was 4.23, and their brand loyalty level was 
4.05. As a result of the regression analysis conducted in the research, it was determined that 
the intellectual, sensory and emotional dimensions of the brand experience and brand trust 
have a significant and positive effect on brand awareness, brand loyalty and customer 
satisfaction. In addition, it was determined that brand experience dimensions have a 
significant and positive effect on brand trust. 

Keywords: brand experience, brand trust, brand awareness, customer satisfaction, brand 
loyalty 
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PROAKTİF KİŞİLİK VE BİREYSEL YENİLİKÇİLİĞİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİNDE BİR 

UYGULAMA7 

THE EFFECT OF PROACTIVE PERSONALITY AND INDIVIDUAL INNOVATIVINESS 
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ÖZET 

Bu araştırmanın temel amacı, proaktif kişilik ve bireysel yenilikçiliğin, girişimcilik eğilimi 
üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Bu temel amacın yanı sıra araştırmada proaktif kişiliğin 
bireysel yenilikçilik üzerindeki etkisinin belirlenmesi de amaçlanmaktadır. Araştırmanın 
kapsamını, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eczacılık 
Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Meslek Yüksek Okulunda girişimcilik 
dersi alan öğrenciler oluşturmaktadır. Dolayısıyla araştırma Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 
ve bu üniversitede girişimcilik dersi alan öğrenciler ile sınırlandırılmıştır. Araştırmanın en 
önemli kısıtını zaman ve maddi kaynak yetersizliği oluşturmaktadır. Bu kısıt nedeniyle 
araştırma sadece Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde gerçekleştirilebilmiştir.  

Araştırmada girişimcilik dersini alan öğrenciler için tam sayım gerçekleştirilmiştir. Ancak 
bazı öğrencilere ulaşılamaması ve bazı öğrencilerin de ankete katılım sağlamak istememesi 
gibi nedenlerden dolayı sadece 413 öğrenciden anket toplanabilmiştir. Çalışmada hatalı, eksik 
ve yanlış olarak doldurulan anketler kapsam dışında tutularak toplam 357 anket 
değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmada verilerin elde edilmesinde anket yönteminden 
yararlanılmıştır. Çalışmada kullanılan anket formunda 4 grupta toplam 63 soru yer 
almaktadır. Bunlardan birinci grup sorular katılımcıların proaktif kişilik düzeylerinin 
belirlenmesine yönelik 10 sorudan, ikinci grup sorular girişimcilik eğiliminin belirlenmesine 
yönelik 28 sorudan, üçüncü grup sorular bireysel yenilikçiliğin belirlenmesine yönelik 20 
sorudan oluşmaktadır. Anket formunda yer alan dördüncü grup sorular da ise öğrencilerin 

                                                            
*Bu çalışma Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Nihal ÖZKAYA tarafından hazırlanan ve kabul edilen yüksek 
lisans tezinden türetilmiştir. 
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demografik bilgilerinin belirlenmesine yönelik 5 soru yer almaktadır. Araştırmada verilerin 
analizinde; aritmetik ortalama, standart sapma, frekans dağılımı, güvenilirlik analizi ve 
regresyon analizinden yararlanılmıştır. Analizler gerçekleştirilirken SPSS 22.0 paket istatistik 
programı kullanılmıştır.  

Araştırmada gerçekleştirilen güvenilirlik analizleri sonucunda araştırma değişkenlerinin 
yeterli derecede güvenilirliğe sahip olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada gerçekleştirilen 
regresyon analizleri sonucunda proaktif kişiliğin, girişimcilik eğilimini oluşturan kendine 
güven, yenilik, başarma ihtiyacı, kontrol odağı ve risk alma boyutları üzerinde anlamlı ve 
pozitif yönde etkisinin olduğu sonucuna varılmıştır.  Bununla birlikte girişimcilik eğiliminin 
diğer bir boyutu olan belirsizliğe karşı tolerans üzerinde ise proaktif kişiliğin etkisi tespit 
edilememiştir. Araştırma değişkenlerinden bireysel yenilikçiliğin ise girişimcilik eğilimini 
oluşturan kendine güven, yenilik, başarma ihtiyacı, kontrol odağı ve risk alma boyutları 
üzerinde anlamlı ve pozitif yönde bir etkisinin olduğu sonucuna varılırken belirsizliğe karşı 
tolerans boyutu üzerinde anlamlı ve negatif yönlü etkisinin bulunduğu görülmüştür. Bununla 
birlikte çalışmada proaktif kişiliğin bireysel yenilikçilik üzerinde de anlamlı ve pozitif yönde 
bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: girişimcilik eğilimi, proaktif kişilik, bireysel yenilikçilik 

 

ABSTRACT 

The main purpose of this research is to examine the effect of proactive personality and 
individual innovativeness on entrepreneurship tendency. In addition to this main purpose, the 
research aims to determine the effect of proactive personality on individual innovativeness. 
The scope of the study consists of students taking entrepreneurship lessons at Ağrı İbrahim 
Çeçen University's Faculty of Economics and Administrative Sciences, Faculty of Pharmacy, 
School of Physical Education and Sports and Vocational School. Therefore, the research was 
limited to Ağrı İbrahim Çeçen University and the students taking entrepreneurship courses at 
this university. The most important constraint of the research is the lack of time and financial 
resources. Due to this constraint, the study could only be carried out at Ağrı İbrahim Çeçen 
University.  

In the research, a full count was carried out for the students taking the entrepreneurship 
course. However, due to reasons such as some students not being accessible and some 
students not wanting to participate in the questionnaire, only 413 students could collect the 
questionnaire. In the study, a total of 357 questionnaires were evaluated by excluding the 
questionnaires that were filled out erroneous, incompletely and incorrectly. The survey 
method was used to obtain data in the study. There are 63 questions in 4 groups in the 
questionnaire form used in the study. The first group of questions consists of 10 questions for 
determining the proactive personality levels of the participants, the second group consists of 
28 questions for determining entrepreneurship tendency, and the third group consists of 20 
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questions for determining individual innovativeness. In the fourth group of questions in the 
questionnaire form, there are 5 questions for determining the demographic information of the 
students. In the analysis of the data in the research; Arithmetic mean, standard deviation, 
frequency distribution, reliability analysis and regression analysis were used. SPSS 22.0 
package statistics program was used while performing the analyzes.  

As a result of the reliability analysis performed in the research, it was determined that the 
research variables have sufficient reliability. As a result of the regression analysis conducted 
in the study, it was concluded that proactive personality has a significant and positive effect 
on the dimensions of self-confidence, innovation, need to succeed, locus of control and risk 
taking, which constitute the entrepreneurial tendency. On the other hand, the effect of 
proactive personality on tolerance to uncertainty, which is another dimension of 
entrepreneurship tendency, could not be determined. While it was concluded that individual 
innovativeness, one of the research variables, had a significant and positive effect on the 
dimensions of self-confidence, innovation, need to succeed, locus of control and risk taking, 
which constitute entrepreneurship tendency, it was observed that it had a significant and 
negative effect on the dimension of tolerance against uncertainty. However, it was 
determined in the study that proactive personality also has a significant and positive effect on 
individual innovativeness. 

Keywords: entrepreneuralt, proactive personality individual innovativiness 
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BÖLGESEL SAĞLIK HARCAMALARININ SOSYO-EKONOMİK 
BELİRLEYİCİLERİ 

SOCIO-ECONOMIC DETERMINANTS OF REGIONAL HEALTH EXPENDITURES 
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ÖZET 

Bu araştırmada özel sağlık harcamalarının bölgesel belirleyicileri komşu bölgeler arasındaki 
etkileşimin varlığını da dikkate alan dinamik mekansal panel veri yöntemi ile analiz 
edilmiştir. Dinamik panel veri yönteminde bölgeler arasındaki komşuluk ilişkisini yansıtmada 
kullanılan ağırlık matrisinin oluşturulmasında Vezir tekniği tercih edilmiştir. Araştırma 
bulgularında özel sağlık harcamalarının bölgesel belirleyicilerini incelemek üzere kurulan 
modelin analzinde pozitif yönlü mekansal etkinin varlgına rastlanmıştır. Bu durum komşu 
bölgelerdeki özel sağlık harcamalarının bölgesel özel sağlık harcamaları üzerinde artırıcı 
etkisi olduğunu göstermektedir. Ayrıca analiz bulgularına göre bölgesel özel sağlık 
harcamalarının gecikmesi, bölgesel kişi başı gelir düzeyi ve bölgesel ortalama hanehalkı 
büyüklüğünün bölgesel özel sağlık harcamaları üzerinde artırıcı etkisi vardır. Ayrıca 
bölgedeki 65 yaş üstü nüfusun ve kişi başına doktor sayısının bölgesel özel sağlık 
harcamaları üzerinde azaltıcı etkisi vardır. Bununla birlikte bölgesel kentleşme düzeyinin ve 
doğurganlık hızının bölgesel özel sağlık harcamaları üzerinde anlamlı etkisi tespit 
edilememiştir. Son olarak bölgesel özel sağlık harcamalarının gelir esnekliğinin birden küçük 
değer alması, özel sağlık hizmetinin toplum tarafından lüks mal olarak değilde zorunlu mal 
olarak algılandığını göstermektedir. 

Anahtar kelimeler: bölgesel özel sağlık harcamaları, bölgesel analiz, dinamik mekansal 
panel veri analizi 

 

ABSTRACT 

In this study, the regional determinants of private health expenditures were analyzed using 
dynamic spatial panel data method, which also takes into account the interaction between 
neighboring regions. Queen technique was preferred to create the weight matrix used to 
reflect the neighborhood relationship between regions in the dynamic panel data method. A 
positive spatial effect was found in the analysis model which established to examine the 
regional determinants of private health expenditures in the findings. This situation shows that 
private health expenditures in neighboring regions have an increasing effect on regional 
private health expenditures. In addition, according findings, the lagged values of regional 
private health expenditures, regional per capita income level and regional average household 
size have an increasing effect on regional private health expenditures. In addition, the 
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population over 65 and per capita number of doctors in the region have a decreasing effect on 
regional private health expenditures. However, no significant effect of the regional level of 
urbanization and fertility rate on regional private health expenditures was detected. Finally, 
the fact that the income elasticity of regional private health expenditures gets smaller than 
one shows that private health care is perceived by the society as a necessary goods rather than 
a luxury good. 

Keywords: regional health private expenditures, regional analysis, dynamic spatial panel 
analysis 

 

GİRİŞ 

Sağlık harcamaları ve sağlık hizmetlerinin kullanımındaki bölgesel farklılıkları araştırmak 
birçok ülkede artan ilgi gören bir araştırma alanıdır (Göpffaerth vd., 2016:801). Son yıllarda 
sağlık harcamalarında gözlenen hızlı artış ve Covid 19 pandemisinin ülkelerin ve bölgelerin 
sağlık sistemleri üzerindeki yıkıcı etkisinin farklı seviyelerde olması sağlık harcamalarının ve 
sağlık hizmetlerinin bölgeler arasındaki farklılaşmanın belirleyicileri üzerine olan ilginin 
artmasına neden olmuştur. Bu bağlamda araştırmacılar bölgesel sağlık harcamalarının 
belirleyicilerini tespit etmeye odaklanmışlardır (Pan ve Liu, 2012:762). Araştırmacılar 
bölgesel sağlık harcamlalarının gelir, talep/ ihtiyaç ve diğer sosyal faktörler tarafından 
belirlendiğini tespit etmişlerdir. Bölgesel sağlık harcamalarının belirleyicileri üzerine yapılan 
öncü araştırmalar gelirin sağlık harcamalarının en önemli açıklayıcı faktörü olduğunu öne 
sürmektedirler. Ekonomi teorisi diğer koşullar sabit olduğunda sağlık harcaması miktarının 
bir bireyin ne ölçüde harcayabileceğine bağlı olması gerektiğini iddia eder. Bu yüzden gelir 
düzeyi yüksek olan bölgelerin diğer bölgelere göre sağlık harcamalarının daha yüksek olması 
beklenmektedir (Fırat ve Tran, 2013:203). Her ne kadar bölgesel gelir düzeyinin bölgesel 
sağlık harcamalarının en önemli belirleyicisi oldugu iddia edilse de, sağlık harcamalarının 
gelir esnekliğine yönelik yapılan hesaplamalar araştırmacılar arasında görüş ayrılığına yol 
açmaktadır (Çalışkan, 2009:121).  Sağlık harcamalarının gelir esnekliği değerinin birden 
büyük alması durumunda sağlık hizmeti lüks mal olarak tanımlanırken, sağlık harcamalarının 
gelir esnekliğininin birden küçük değer alması durumunda sağlık hizmeti zorunlu mal olarak 
algılanmaktadır (Fırat ve Tran, 2013:203). Bölgesel gelirin dışında sağlık harcamalarını 
belirleyen bir diğer faktörün nüfus yapısı oldugu düşünülmektedir. Hanehalklarının bebeklik 
ve yaşlılık dönemlerinde daha fazla sağlık hizmetine başvurması doğrultusunda doğurganlık 
hızının ve yaşlı nüfusunun bölgesel sağlık harcamaları üzerinde artırıcı etkisi olması 
beklenmektedir. Bölgesel sağlık harcamaları üzerinde etkili olması beklenen bir diğer faktör 
de kentleşmedir (Pan ve Liu, 2012:762). Kentleşmenin bölgesel sağlık harcamaları üzerindeki 
etkisi üç temel faktöre dayandırılmaktadır. Bu faktörlerden ilki kırsal bölgelere göre kentsel 
bölgelerde sağlık hizmetine erişimin daha kolay olmasıdır. İkincisi kentlerin kalabalık 
olmasından dolayı kentte yaşayan insanların bulaşıcı hastalıklara yakalanma ihtimalinin daha 
fazla olması kırsal kesime oranla kentte yaşayanların daha fazla ilaç harcaması yapmasına yol 
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açmasıdır. Üçüncüsü ise kentte yaşamıyla birlikte gelen trafik kazalarına bağlı yaralanmalar, 
stres ve hava kirliğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etlkilere yönelik yapılan 
harcamaların artmasıdır (Çalışkan, 2009:133).  Bu belirleyicilerin yanında bölgesel sağlık 
harcamaları üzerinde etkisi oldugu düşünülen bir diğer faktör de bölgenin sağlık harcama 
düzeyinin komşu bölgelerin sağlık harcama düzeylerinden etkilenmesidir (Yu vd., 2013:204). 
Bu bağlamda özel sağlık harcamalarının bölgeler arasındaki farklılıklarına yol açan 
faktörlerin belirlenmesi bu araştırmanın temel motivasyonunu oluşturmaktadır. Bu 
motivasyon doğrultusunda araştırmanın iki amacı vardır. Bu amaçlardan ilki özel sağlık 
harcamalarının bölgeler arasındaki farklılaşmasına yol açan faktörleri bölgeler arasındaki 
mekansan etkileşimin de varlığının dikkate alınarak analiz edilmesidir. İkincisi ise bölgesel 
özel sağlık harcamalarının belirleyicilerinin tespitinde bölgesel sağlık harcamalarının 
gecikmesinin de modele dahil edilerek değişkenler arasındaki dinamik ilişkileri ortaya 
çıkarmaktır. Bu amaçlar doğrutusunda özel sağlık harcamalarının bölgesel belirleyicileri 
2009-2018 dönemi için Türkiye’nin 26 Düzey II bölgesi örnekleminde mekansal dinamik 
panel veri yöntemi yardımıyla analiz edilmiştir.  

Giriş ve sonuç bölümü de dahil olmak üzere araştırma beş bölümden oluşmaktadır. Giriş 
bölümünü takip eden ikinci bölümde araştırmaya kılavuzluk eden literatür tanıtılmakta ve 
araştırmanın literatürden özgün yanı ortaya konmaktadır. Üçünçü bölümde özel sağlık 
harcamalarının Düzey II bölgeleri arasındaki farklılığı şekiller yardımıyla sunulmaktadır. 
Dördüncü bölümde araştırmanın modeli, veri kümesi ve analiz bulguları raporlanmaktadır. 
Son bölümde ise analiz bulguları değerlendirilmekte ve değerlendirmeler doğrultusunda özel 
sağlık harcamalarının bölgeler arasındaki farklılığını azaltmaya yönelik poltika yapıcılara 
öneriler sunulmaktadır. 

LİTERATÜR 

İktisadi literatürde sağlık harcamalarının belirleyicileri üzerine çok sayıda araştırma 
bulunmaktadır. Bu araştırmalar arasından Matteo ve Matteo (1998) ve Rahman (2008) gibi 
araştırmacılar kamu sağlık harcamalarının belirleyicilerini incelemek üzerine odaklanırken, 
Bilgel ve Tran (2013) gibi bazı araştırmacılar da özel sağlık harcamalarının belirleyicilerinin 
tespiti üzerine odaklanmışlardır. Ayrıca Ecevit vd. (2018) ve Şahin ve Temelli (2019) gibi 
bazı araştırmacılar da kamu ve özel sağlık harcamalarını ayrı ele almak yerine toplam sağlık 
harcamalarının belirleyicilerini tespit etmişlerdir. Literatürde sağlık harcamalarının 
belirleyicilerinin incelenmesince Çalışkan (2019) ve Ecevit vd. (2018) gibi araştırmacılar 
makro verilerden faydalanırlarken, Rahman (2008) ve Wang (2009) gibi araştırmacılarda 
bölgesel verilerden faydalanmışlardır. 
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Tablo 1. Literatür Taraması 

Yazar Dönem ve 
Örneklem 

Yöntem Sonuç 

Matteo ve 
Matteo (1998) 

1965-1991 

Kanada 
(Düzey III) 

Havuzlanmış 
yatay kesit 
regresyon analizi 

Bulgulara göre bölgesel kişi başı kamu 
sağlık harcamalarının temel 
belirleyicileri bölgesel kişi başına gelir 
düzeyi, altmış beş yaş üstü nüfusun 
toplam nüfusa oranı ve kişi başı eyalet 
transfer geliridir. Ayrıca bulgular 
bölgesel kişi başı kamu sağlık 
harcamalarının esnekliğinin 0.77 
olduğunu ve bölgesel kamu sağlık 
hizmetinin lüks mal olmadığına işaret 
etmektedir. 

Rahman 
(2008) 

1971-1991 

Hindistan 

14 eyalet 

Panel veri analizi Bulgulara göre bölgesel kamu sağlık 
harcamalarının kilit belirleyicileri 
bölgesel kişi başı gelir ve okuryazarlık 
oranıdır. Bununla birlikte bulgularda 60 
yaş üstü bölgesel nüfus oranı, kişi başı 
temel sağlık hizmeti ve kişi başına 
düşen doktor sayısının bölgesel sağlık 
harcamaları üzerinde anlamlı bir etkisi 
tespit edilmemiştir. 

Chou ve 
Wang (2009) 

1978-2004 

Çin  

28 şehir 

Panel veri analizi Bulgulara göre sağlık harcamalarının 
kentsel ve kırsal alanlar arasındaki 
eşitsizlik, bölgesel gelir eşitsizliği ile 
açıklanmaktadır. 

Çalışkan 
(2009) 

1984-2005 

OECD 
Ülkeleri 

Panel veri analizi Bulgulara göre gelir düzeyi, kişi başı 
ilaç harcamaları, kişi başına düşen 
doktor sayısı, yaşlı nüfus oranı ve 
kentleşmenin sağlık harcamaları 
üzerinde artırıcı etkisi var iken, toplam 
sağlık harcamaları içerisindeki 
kamunun payının sağlık harcamaları 
üzerinde azaltıcı etkisi vardır. Bulgular 
OECD ülkelerinde sağlık hizmetlerinin 
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lüks değil ihtiyaç olduğunu 
göstermektedir. 

Wang (2009) 1999-2003 

Birleşik 
Devletler 

48 eyalet 

Ağırlıklandırılmış 
regresyon analizi 

Bulgulara göre sağlık harcamalarının 
temel belirleyicileri bölgesel kişi başı 
gelir, altmış beş yaş üstü nüfus oranı, 
kentleşme oranı ve hastanedeki yatak 
sayısıdır. Bununla birlikte sağlık 
harcamalarının gelir esnekliği 0.7 
civarında tahmin edilmiş ve bu bulgu 
sağlık hizmetinin zorunlu bir mal 
olduğuna işaret etmektedir. 

Pan ve Liu 
(2012) 

2002-2006 

Çin 

31 şehir 

Panel veri analizi Bulgulara göre gelirin, 15 yaş altı 
nüfusun bölge nüfusa oranı, SARS 
salgınının bölgesel sağlık harcamaları 
üzerinde pozitif yönlü etkisi var iken, 
kentleşmenin ve sağlık sigortasının 
bölgesel sağlık harcamaları üzerinde 
negatif yönlü etkisi vardır. Ayrıca 65 
yaş üstü nüfusun bölge nüfusa oranının 
sağlık harcamaları üzerinde anlamlı bir 
etkisi tespit edilememiştir. 

Magazzino ve 
Mele (2012) 

1980-2009 

İtalya 

Düzey II 

 

Panel veri analizi Bulgulara göre bölgesel gelir düzeyi, 
işsizlik oranı, hastanelerdeki yatak 
sayısı, kentleşme düzeyi ve yüksekokul 
mezun sayısının bölge nüfusuna 
oranının sağlık hizmetleri harcamaları 
üzerinde doğrudan etkisi vardır. Ayrıca 
bulgularda bölgesel sağlık 
harcamalarının gelir esnekliği değeri 
0.83 olarak hesaplanmıştır. Bu değer 
bölgesel sağlık hizmetlerinin lüks değil 
zorunlu mal olarak algılandığını 
göstermektedir.  

Bilgel ve Tran 
(2013) 

1975-2002 

Kanada 

Düzey III 

Dinamik panel 
veri analizi 

Bulgulara göre bölgesel kişi başı gelir 
ve doğduktan sonraki yaşam 
beklentisinin bölgesel özel sağlık 
harcamaları üzerinde artırıcı etkisi var 
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iken, sağlık harcamalarının merkezi 
yönetim tarafından fonlanma payının 
bölgesel özel sağlık harcamaları 
üzerinde negatif yönlü etkisi vardır. 

Yu vd. (2013) 1997-2008 

Çin 

31 şehir 

Mekansal panel 
veri analizi 

Bulgulara göre komşu bölgelerin sağlık 
harcamalarının bölge sağlık harcaması 
üzerinde negatif yönlü etkisi vardır. 
Ayrıca bulgularda bölgesel kişi başı 
gelirin, yerel hükümetin merkezi 
hükümetten aldığı bütçe, hastanedeki 
yatay sayısının bölgesel sağlık 
harcamaları üzerinde pozitif yönlü 
etkisi vardır. 

Bose (2015) 2000-2009 

Birleşik 
Devletler 

 

Mekansal panel 
veri analizi 

Bulgularda bölgeler arasındaki sağlık 
harcama patternleri üzerinde mekansal 
etkinin varlığı tespit edilmiştir. Ayrıca 
bulgulara göre bölgelerin geliri, tıbbi 
ürün harcamaları, yaşlı nüfus oranı, 
yoksulluk oranı ve kişi başına düşen 
hekim sayısının bölgesel sağlık 
harcamaları üzerinde artırıcı etkisi 
vardır. 

Göpffarth vd. 
(2016) 

2011 

Almanya 

402 yerleşim 
yeri 

Mekansal yatay 
kesit veri analizi 

Bulgularda bölgesel sağlık harcamaları 
üzerinde pozitif yönlü mekansal etkinin 
varlığı tespit edilmiştir. Ayrıca 
bulgulara göre bölgesel gelirin, kişisel 
gelişim eğitimlerinin, hastanedeki yatak 
sayısının, psikoterapi vakalarının, 
hastane fiyatlarının bölgesel sağlık 
harcamaları üzerinde pozitif yönlü 
etkisi var iken, formal eğitimin ve 
uzman sayısının bölgesel sağlık 
harcamaları üzerinde negatif yönlü 
etkisi vardır. 

Ecevit vd. 
(2018) 

1995-2015 

Türki 

Panel veri analizi Bulgulara göre sağlık harcamalarının 
temel belirleyicileri kentleşme, kişi başı 
gelir düzeyi, 65 yaş üstü nüfus ve 
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Cumhuriyetleri hekim sayısıdır. 

Şahin ve 
Temelli 
(2019) 

2000-2015 

18 OECD 
ülkesi 

Panel veri analizi Bulgulara göre kişi başı gelir düzeyi, 
doğumda yaşam beklentisi, yaşlı nüfus 
oranı ve doğurganlık oranının sağlık 
harcamaları üzerinde pozitif yönlü 
etkisi vardır. Ayrıca bulgularda nüfus 
artış oranının sağlık harcamaları 
üzerinde anlamlı bir etkinin varlığına 
rastlanmamaktadır. 

Literatür incelendiğince sağlık harcamalarının belirleyiciler olarak gelir düzeyi, kentleşme 
düzeyi, yaşlı nüfus oranı, doğurganlık oranı, kişi başına düşen hekim sayısı, hastanedeki 
yatak sayısı gibi faktörlerin kullanıldığı görülmektedir. Bu faktörlerin sağlık harcamaları 
üzerindeki etkisinin analizinde yaygınlıkla panel veri yöntemi kullanılmıştır. Özelikle 
bölgeler arasındaki etkileşimi de dikkate alan mekansal ekonometrik yöntemi kullanan 
araştırma sayısı ise oldukça azdır. Türkiye’de bölgesel sağlık harcamalarının belirleyicilerini 
dinamik mekansal panel veri yöntemi ile analiz eden araştırma tespit edilememiştir. Bu 
eksiklik araştırmanın temel motivasyon unsurudur. Bu bağlamda araştırma iki farklı açıdan 
literatürden farklılaşmaktadır. Bunlardan ilki Türkiye’nin Düzey II bölgelerinin özel sağlık 
harcamalarının belirleyicilerinin dinamik mekansal panel veri yöntemi ile ilk defa analiz 
edilecek olmasıdır. İkincisi diğer araştırmalardan farklı olarak bölgesel ortalama hanehalkı 
büyüklüğü değişkenin de özel sağlık harcamalarının bölgesel belirleyicilerinin tespiti için 
kurulan modelde yer almasıdır. 

TÜRKİYE’DE ÖZEL SAĞLIK HARCAMALARININ BÖLGELER ARASINDA 
FARKLILAŞMA DÜZEYİ 

Çogu sosyoekonomik faktör gibi sağlık harcamaları da bölgeler arasında farklılaşmaktadır. 
Özel sağlık harcamalarının Türkiye’de bölgeler arasındaki farklılaşma düzeyi 2009, 2012, 
2015 ve 2018 yılları için kişi özel sağlık harcamalarının Düzey II bölgeleri arasındki dağılımı 
Şekil 1’de sunulmaktadır. 
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Şekil 1. Özel Sağlık Harcamalarının Bölgesel Dağılımı 

Panel 1: 2009 Yılı 

 

Panel 2:2012 Yılı 

 

Panel 3: 2015 Yılı 

 

Panel 4:2018 Yılı 

 

Şekil 1 Panel 1’e göre 2009 yılında İstanbul ve Ankara gibi metropol şehirlerin bulunduğu 
bölgelerde kişi başı özel sağlık harcamaları Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde iken, 
Doğu Anadolu Bölgesindeki bölgelerin kişi başı özel sağlık harcamaları Türkiye 
ortalamasının oldukça altındadır. 2009’u takip eden 2012, 2015 ve 2018 dönemlerinde kişi 
başına düşen kişi başı özel sağlık harcamalarında bölgeler arasındaki eşitsizlik azalmayıp 
aksine daha da belirginleşmiştir. Özellikle 2012,2015 ve 2018 yıllarını yansıran Panel 2, 
Panel 3 ve Panel 4’e göre kişi başı özel sağlık harcamalarının en yüksel oldugu bölgeler 
nüfusun, kentleşmenin ve sanayileşmenin en yüksek oldugu bölgelerdir. Kişi başı özel sağlık 
harcamalarınn bölgeler arasındaki farklılık göstermesine neden olan sosyo-ekonomik 
faktörlerin tespit edilmesi ile ancak bölgeler arasındaki eşitsizliği azaltmaya yönelik 
politikalar geliştirilebilir. 

VERİ, MODEL VE AMPİRİK BULGULAR 

Literatüerdeki araştırmalarda sağlık harcamalarının belirleyicilerinin incelenmesinde 
yaygınlıkla kişi başı gelir, kentleşme düzeyi, yaşlı nüfus oranı, kişi başına düşen hekim 
sayısı, doğum oranı ve hastanedeki yatak sayısı faktörlerinin kullanıldığı gözlenmektedir. Bu 
araştırmanın modelinde bu faktörlerden hastanedeki yatak sayısı hariç diğer faktörlerin 
kullanılması tercih edilmiştir. Kişi başına düşen hekim sayısı ve hastanedeki yatak sayısının 
modelde otokorelasyona yol açacağı endişesinden dolayı bu değişkenler arasından kişi başına 
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düşen hekim sayısının araştırmanın modeline dâhil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca 
literatürden farklı olarak hanahalkı yapısını yansıtan ortalama hanehalkı büyüklüğü de 
kontrol değişken olarak modelin içerisine eklenmiştir. Araştırmanın modelinde yer alan 
değişkenlerin tanım, açıklamalar ve kaynakları Tablo 2’de sunulmaktadır. 

Tablo 2. Değişkenlerin Tanım ve Kaynakları 

Değişkenler Tanım ve Açıklamalar Kaynak 

lphealth Düzey II bölgeleri kişi başı sağlık harcamaları TUİK 

lgdp Düzey II bölgelerinde kişi başına gelir düzeyi TUİK 

lurb Düzey II bölgelerinde kentleşme düzeyi TUİK 

size Düzey II bölgelerinde ortalama hanehalkı büyüklüğü TUİK 

l65 Düzey II bölgelerinde 65 yaş üstü nüfus TUİK 

ldoc Düzey II bölgelerinde doktor sayısı TUİK 

lfer Düzey II bölgelerinde doğurganlık hızı TUİK 

Araştırmaın modelinde kullanılan değişkenler logaritmik formları ile analize dahil edilmiştir. 
Değişkenlerin logaritmik formaları ile modelde kullanılması değişkenler arasındaki 
esnekliklerin belirlenmesini sağlayacaktır. Ayrıca hanehalkı büyüklüğü ve doğurganlık 
hızının 2009 yılından önceki bölgesel verilerine erişilemesinden dolayı araştırmanın 
başlangıcı 2009 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte kişi başı gelirin 2018 yılından sonraki 
bölgesel verilerine ulaşılamaması sebebiyle araştırmanın bitiş yılının 2018 olması 
kararlaştırılmıştır. Literatür doğtultusunda özel sağlık harcamalarıın bölgesel 
belirleyicilerinin incelenmesine yönelik kurulan model aşağıda sunulmaktadır. 

Model:lphealthit=lgdpit+lurbit+lsizeit+l65it+ldocit+lferit+εit                                            (1) 

Bölgesel özel sağlık harcamalarının belirleyicileri üzerine kurulan (1) numaralı modelin 
analizinde bölgeler arasındaki etkileşimi de dikkate alan dinamik mekansal panel veri 
yöntemi kullanılmıştır. Dinamik mekansal panel veri yöntemleri ile modelde yer alan 
değişkenler arasındaki dinamik ilişki de ortaya çıkarılacaktır. Araştırmada bölgeler arasındaki 
ilişkiyi temsil eden ağırlık matrisinin oluşturulmasında Vezir tekniğinden faydalanılmıştır. 
Dinamik mekansal panel veri analizinin ilk aşamasında modelde mekansal etkinin varlığını 
sınacaktır. Modelde yer alan değişkenler arasındaki mekansal etkinin varlığını sınayan LM 
test sonuçları Tablo 3’de sunulmaktadır. 
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Tablo 3. LM Test Sonuçları 

LM Testleri Model  

İst. değeri Olasılık 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐺𝐺  45.855 0.000 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐺𝐺 ∗ 37.47 0.000 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐻𝐻 19.765 0.000 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐻𝐻 ∗ 11.379 0.001 

Not:* LM testinin dirençli formunu temsil etmektedir. 

Tablo 3’teki LM test sonuçlarına göre modelde hem mekansal gecikme hem de mekansal 
hata etkilerinin varlığına rastlanmıştır. LM ve LM dirençli formunun test bulguları modelin 
analizi için mekansal gecikme ve mekansal Durbin yöntemlerinin her ikisinin de uygun 
olduğunu göstermektedir. Modelin en küçük kareler, sabit etkiler dinamik mekansal gecikme 
ve sabit etkiler dinamik Durbin modeli sonuçları Tablo 4’te raporlanmaktadır. 

Tablo 4. Dinamik Mekansal Panel Veri Analizi Bulguları 

Değişken Model 

OLS Lag-SE SDM-SE 

𝑙𝑙ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖−1 0.093** 

(2.33) 

[0.040] 

0.243*** 

(7.59) 

[0.032] 

0.226*** 

(7.20) 

[0.031] 

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖 -0.464*** 

(-3.64) 

[0.127] 

0.279*** 

(2.88) 

[0.097] 

0.392*** 

(3.64) 

[0.108] 

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖 0.311** 

(2.40) 

[0.130] 

0.182 

(1.50) 

[0.122] 

0.199 

(1.63) 

[0.122] 

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖 -0.617*** 

(-3.34) 

0.211* 

(1.65) 

0.596** 

(2.32) 
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[0.185] [0.128] [0.256] 

𝑙𝑙65𝑖𝑖𝑖𝑖 0.142 

(1.63) 

[0.087] 

-0.229*** 

(-3.62) 

[0.063] 

-0.333*** 

(-3.23) 

[0.103] 

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖 -0.696*** 

(-8.29) 

[0.084] 

-0.815*** 

(-20.15) 

[0.040] 

-0.829*** 

(-18.59) 

[0.045] 

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖 1.539*** 

(2.60) 

[0.592] 

-0.052 

(-0.07) 

[0.793] 

0.196 

(0.20) 

[0.538] 

Rho  0.327*** 

(7.28) 

[0.045] 

0.362*** 

(7.06) 

[0.051] 

LR  23.287*** 28.230*** 

Not: z istatistik değerleri parantez içerisinde, standart hata değerleri kapalı parantez içerisinde 
sunulmaktadır. LR olabilirlik oranı, rho mekânsal hata terimidir.*,**,*** sırasıyla %10,%5, 
%1 anlamlılık düzeyini temsil etmektedir. 

Tablo 4’teki sabit etkiler mekansal gecikme ve sabit etkiler mekansal Durbin tahmin 
bulgularına göre komşu bölgelerdeki kişi başı özel sağlık harcamalarının bölgenin sağlık 
harcamaları üzerindeki etkisini olduğunu gösteren pozitif yönlü anlamlı mekansal etki vardır. 
Ayrıca bulgularda bölgesel kişi başı özel sağlık harcamalarının gecikmesi, bölgesel kişi başı 
gelir ve bölgesel ortalama hanehalkı büyüklüğünün bölgesel kişi başı özel sağlık harcamaları 
üzerinde artırıcı etkisi vardır. Bununla birlikte bulgularda bölgedeki 65 yaş üstü nüfus 
oranının ve kişi başına düşen doktor sayısının bölgesel kişi başı özel sağlık harcamaları 
üzerinde azaltıcı etkisi vardır. 65 yaş üstü nüfusun bölgesel kişi başı özel sağlık harcamaları 
üzerindeki azaltıcı etkisi kamunun yaşlılara sunduğu sağlık hizmetinin başarısından 
kaynaklandığı söylenebilir. 65 yaş üstü nüfusun bölgesel özel sağlık hizmetleri üzerindeki 
azaltcı etkisi literatürdeki genel eğilimi reddetmektedir. Bölgesel kişi özel sağlık 
harcamalarının gelir esnekliği değerinin birden küçük değer alması da özel sağlık hizmetinin 
lüks değil zorunlu mal olarak algılandığını göstermektedir. Son olarak bulgulara kentleşme 
düzeyinin ve doğurganlık hızının bölgesel kişi başı özel sağlık harcamaları üzerinde anlamlı 
etkisine ratlanmamıştır. LR testi bulguları da araştırmada dinamik mekansal panel veri 
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yöntemlerinin klasik yönteme göre araştırma için daha uygun bir tercih olduğunu 
göstermektedir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ  

Son zamanlarda ülkelerin bütçelerinden sağlık harcamalarına ayırdıkları payın artması dikkati 
sağlık harcamalarına yöneltmiştir. Sağlık harcamalarının ülkeler ve bölgeler arasında farklılık 
göstermesi de araştırmacıların ilgisini çekmekte ve araştırmacıları bu farklılığının 
belirleyicilerini incelemeye itmiştir. Ancak bölgesel sağlık harcamalarının belirleyicilerine 
yönelik yapılan analizlerde mekansal etkinin varlığı ve değişkenler arasındaki dinamik ilişki 
göz ardı edilmiştir. Bu durumdan yola çıkarak araştırmada özel sağlık harcamalarının 
bölgesel belirleyicileri dinamik mekansal panel veri yöntemi ile analiz edilmiştir. 

Analiz bulgularına göre özel sağlık harcamalarının bölgesel belirleyicilerini incelemek üzere 
kurulan modelde pozitif yönlü mekansal etki vardır. Bu durum komşu bölgelerdeki özel 
sağlık harcamalarının bölgenin özel sağlık harcaması üzerinde artırıcı etkiye sahip olduğunu 
göstermektedir. Ayrıca bulgularda bölgesel özel sağlık harcamalarının gecikmesi, bölgesel 
kişi başı gelir düzeyi ve bölgenin ortalama hanehalkı büyüklüğünün bölgesel özel sağlık 
harcamaları üzerinde artırıcı etkisi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bölgedeki kişi başına 
düşen doktor sayısı ve altmış beş yaş üstü nüfus oranının kişi başı özel sağlık harcamaları 
üzerinde azaltıcı etkisi vardır. Araştırmanın modelinde yer alan diğer bölgesel kentleşme 
düzeyi ve bölgesel doğurganlık hızının ise bölgesel kişi başı özel sağlık harcamaları üzerinde 
anlamlı etkisinin varlığına bulgularda rastlanılmamıştır. Bölgesel kişi başı özel sağlık 
harcamalarının gelir esnekliğinin birden küçük hesaplanması özel sağlık hizmetinin toplum 
tarafından lüks olarak değilde zorunlu olarak algılandığını göstermektedir. Ayrıca bölgedeki 
altmış beş yaş üstü nüfus oranının bölgesel kişi başı özel sağlık harcamaları üzerindeki 
negatif yönlü etkisi yaşlıların kamu sağlık hizmetlerinden aktif bir şekilde yararlandığını 
göstermektedir.  

Araştırma bulguları doğrultusunda politika yapıcılara kişi başı özel sağlık harcamalarının 
bölgeler arasındaki farklılığı azaltmak için bölgeler arasındaki gelir eşitsizliğini azaltmaya 
yönelik politikalar üretilmesi gerektiği önerilmektedir. Ayrıca gelecek dönemde bu konuyu 
incelemeyi düşünen araştırmacılar Covid 19 pandemisinin etkisini yansıtan kukla 
değişkenleri de modele dahil ederek araştırmaya farklı bir boyut kazandırabilirler. 
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ABSTRACT 

Banks, especially, deposit taking banks, make the largest part of the financial system in any 
country. These banks carry out their intermediary roles by collecting funds from savers and 
disbursing the obtained funds among different borrowers as needed. Through their loans 
services and others like the transfer of funds and provision of employment opportunities, 
banks are at the forefront of economic and fiscal policy implementation as well development 
of national economies. In the process, they generate most of their revenues from the interest 
earned as a result of their intermediary role. However, in recent years, and in light of falling 
profitability, unstable liquidity, and the competitive pressures occasioned by the liberalization 
of the financial and economic systems around the world, as well as technological 
advancements that have allowed non-bank players to offer services that were hitherto offered 
only by commercial banks, the banks around the world have sought to diversify their income 
sources from traditional interest on loans to more fees and commission-based services like 
insurance, investments, asset management and even securities trading. In this way, the banks 
have sought to stay relevant to the ever-changing needs of the consumers and adapting to the 
trends in technology. It is noteworthy that through the changes banks all around the world 
have managed to stay profitable. The aim of this study is to highlight some of the various 
ways through which the banking sector in Turkey has managed to diversify its income in the 
recent past given the stiff competition and dwindling returns from the traditional sources and 
to highlight the established benefits and the challenges rising from such diversification. We 
will also look at the other non-bank players who have ventured into the sector and how their 
operations have affected the diversity by banks. The study relies on an in-depth review of 
literature to put forth the various sources that have been examined. 

Keywords: income diversity, non-interest income, bank performance 

 

INTRODUCTION 

Banks offer products and service through which they play roles significant to the economy. 
By providing loans and debts for investments and keeping the cost of capital affordable, 
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banks help prop up and sustain enterprises, thereby making the financial health of banks an 
indicator of the economic well-being of a country (Alalaya and Suleiman, 2015).  

In the recent past, the banking sector has undergone liberalization from a controlled system. 
This relaxation of regulation in banking sector coupled with the effect of globalization and 
positive developments in technology, communication and transportation, has led to  a serious 
increase in both national and international commercial activities and this has created a 
potential for more profits and an environment of increased competition in the sector. To 
maintain or increase their profitability, banks have been compelled to look for alternative 
sources of income. 

Banks, like most businesses, work on the basis of profit maximization. Traditionally, banks 
and other financial institutions make their profits by charging a higher interest rate on the 
loans it gives to borrowers and accepting deposits for which they pay a somewhat lower 
interest. This difference makes up their profit. (Khan and Sattar, 2014).   

Non-traditional income sources have been widely studied in the literature in terms of the 
potential for increased profitability (Alper and Anbar, 2011; Sanya and Wolfe, 2011) and the 
possibility of risk to the bank (Laeven and Levine, 2007). Studies have suggested that the 
diversification of bank revenues from a single source has the advantage of increasing the 
banks profitability, stabilizing the bank’s income and helping reduce the bank’s risk. In an 
environment plagued with regular if not frequent variation in interest rates, it makes more 
sense for noninterest income to take an increasingly significant role of the income by most 
commercial banks. In the US, for instance, non-interest income has come to make up about 
40% of the operating income of banks. As the name suggests, noninterest income refers to all 
those income by the bank unrelated to the interest they collect. 

The most common noninterest incomes which most bank customers may encounter on a 
regular basis include service charges, ATM charges, loan originating fees, loan processing 
fees, late payment charges, insufficient funds charges, charges on credit cards, currency 
spreads, rent for deposit boxes and other bank penalties. The incomes listed here are mostly 
those generated from the performance of the traditional functions of the bank. However, in 
the recent past, banks have widened their realms of diversification to go into areas that were 
never associated with commercial banking. Today, banks provide platforms through which 
customers could access money and capital markets and trade in stocks. Other services include 
custody services, sale of insurance services and other brokerage services among others. From 
these services, they earn commission and fees instead of interest.   

LITERATURE REVIEW 

Economic crisis is often followed by the adjustments of interest rates by the central banks of 
most countries (Landi et al. 2020). These adjustments, whether upwards or downwards, have 
profound effects on the bank’s balances sheet. As some studies (Landi et al. 2020; Claessens 
et al., 2016) observe, due to the structure of the assets (long-term) and liabilities (short-term) 
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of the banks, a reduction in the interest rates bring good tidings to the bank in terms of capital 
gains on fixed-income, reduced cost of funding and improvement in the status of non-
performing loans as borrowers rush to take advantage of the lower rates . However, Claessens 
et al. (2016) note that prolonged periods of low interest usually negatively affect profitability.  

Higher interest rates also have negative effects on the bank’s bottom line. Higher rates imply 
the reduction of loans granted as borrowing becomes expensive. As the burden on the borrow 
increase, so does the rate of default and this also reduces the bank’s appetite for risk taking in 
granting loans. This significantly reduces the bank’s interest income (Borio et al., 2017). 

Chiorazzo (2008) found that banks could improve their performance by increasing their share 
of non-interest income. 

Abedifar et al (2018) looks at the benefits of banking diversification through its effects on the 
bank’s lending practices. Here, they identify three ways through venturing into a different 
area of trade can enhance the bank’s position. Through diversification, the bank is able to 
increase its clientele base from which it can draw potential borrowers. Similarly, by engaging 
the same customers in other areas, the banks develop a closer relationship which they may 
build on while selling the credit products. Finally, the diversified business also works as a 
source of information on clients which the bank may use to structure interest margins when 
lending. 

Stiroh (2002) finds the shift of banks towards non-interest income, together with the benefits 
of diversification to stabilize bank earnings and reduce the risk in the banking sector. Wyss 
(2018) studies the effects of income diversification on large international banks and finds the 
impact to be two-fold. Looking at the individual bank’s diversification as well as the 
diversification index of the banks included in the study, they find income diversification to 
increase the profits and risk-adjusted profits while reducing the default risk the bank faces. A 
similar result is obtained by Meslier et al. (2014) for emerging economies. They also look at 
whether the ownership of the bank may further affect this relationship and indeed find that 
foreign banks stand to gain more by diversifying into non-income sources. Another 
perspective is added to this nature of finding when Doan at al. (2018) find that the advantage 
enjoyed by foreign owned banks when it comes to income diversification does not hold in 
developed countries as it does for the developing nations. Their basic finding ties 
diversification to positive bank efficiency but only as long as the banks stay away from 
volatile non-interest activities. 

Chiorazzo et al. (2008) examine at Italian banks in which they find a positive relationship 
between income diversifications and risk adjusted profits. They find larger banks to be the 
greatest beneficiaries of income diversification, but small banks also have their share of 
positive returns, especially if their present stock of non-interest income is not extensive. 

A look at the case of Turkish banks by Gürbüz et al (2013) find a share of 33% of non-
interest revenue in the banking portfolio and a positive correlation between diversification 
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into non-interest income sources with risk adjusted earnings by the bank and they associate 
this with the possibility of reduced costs. In their study, Elsas et al. (2010) don’t stop at the 
financial performance of the bank, they conclude in their study that by improving the 
performance of the bank, diversification also helps increase the shareholder value.  

In their study that looked at the situation in South Asian banks, Edirisuriya et al. (2015) find 
that private banks in the region already derive the majority of their earnings from non-
traditional banking activities. They observe that the market responds positively to the 
diversification efforts by banks resulting into increased book value. However, they also 
observe that the positive response from the market can only hold up to an optimal point of 
diversification. 

Demirgüç-Kunt and Huizinga (2010) present a somewhat optimistic view of diversification. 
In their study, they find lower levels of non-interest income and non-deposit funding to help 
with diversifying the bank’s risk while the risk increases at higher levels of non-interest 
income and non-deposit funding. 

In a study that covered over 2000 European banks, Lepetit (2007) that a sustained expansion 
into non-interest revenue sources increased the risk of the bank. The level of risk a bank is 
exposed to was found to be positively correlated with the share of commission-trading 
activities, but not with commercial activities. Demsetz (1997)’s study on the risk of 
bankruptcy also revealed a negative relationship with the extent of diversification. Yang et al. 
(2020) found income diversification to reduce the risk position of the individual bank, 
however, due to the tendency by banks to carry similar portfolios of non-income revenue 
sources, extended diversification was found to have a relationship with systematic risk.  

One other downside of engaging in non-traditional activities by the bank is the reduction of 
its liquidity position. A bank that distributes it’s a lot resources in a diversified portfolio to 
benefit from non-interest income may likely not be in a position to adequately respond to the 
liquidity demands of its customers (Dang, 2020). DeYoung and Rice (2004) also find that 
despite the fact that diversification to noninterest income may increase the general earnings 
of the bank, the increase may not be enough to counterbalance the amount of risk that comes 
along with it. 

Staikouras and Wood (2003) find a negative relationship between interest income and 
noninterest income, and thus they conclude that noninterest income help stabilize the bank’s 
overall earnings. Another study that finds a negative relationship between interest income and 
noninterest income was done by Nguyen et al. (2021) The study examined the situation in 
over 12,000 banks in 28 countries between 1993 and 2013. The study also found a significant 
effect of non-interest income on the risk-adjusted earnings, especially after economic crises.  

In a study that considers over 1000 banks in 39 countries, Wu et al., (2020) examine the 
effect of diversification on the stability of the bank. Despite finding limited positive effect on 
stability, they find that diversification, indirectly, through efficiency, negatively affects the 
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stability of the bank. The negative efficiency resulting from increased diversification leads to 
reduced stability which then offsets the positive effects observed. A similar observation is 
made by Kim, et al., (2020) who find a non-linear, u-shaped relationship between 
diversification and bank stability. In their study, they find low levels of diversification to 
increase bank diversification which at higher levels, stability is adversely affected. 

CONCLUSION 

There are few studies in Turkey that have tackled the subject matter hence it was difficult in 
this study to determine any trends in the diversification activities of banks in Turkey. Overall, 
studies in the literature are inconclusive on the impact of diversification on bank 
performance. While a considerable number found a positive relationship between 
diversification and other aspets of banks performance like profits, risk adjusted profits, 
solvency, stability and risk, other found negative links, while others found u-shaped 
relationships.  

It is thus fair to say that the impact of diversification on the bank will depend on a variety of 
factors like size, age, ownership, the position of the economy (developed or developing) 
among others. As such, this still promises to be a rich area of research and we wish to 
conduct a comprehensive study focused on the Turkish banks. 
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