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1. GİRİŞ 

 

Finansal gelişme, en geniş çerçevede finansal sistem içerisinde yer alan 

aktörlerin ihtiyaçlarının karşılanması sürecinin beraberinde bu sektörde yer alan 

finansal kurumların gelişmesi ve yeni finansal araçların ortaya çıkması olarak 

tanımlanabilir. Bu gelişmişlik, beraberinde yatırım ve tasarrufların doğru kanallara 

aktarılması ve ekonomik büyümenin yönlendirilmesi konusunda oldukça önemli bir 

rol oynamaktadır (Levine, 1997). Bu anlamda ekonomik büyüme sürecinde finansal 

sektör çok önemli bir yere sahip olmakta ve ekonominin “sinir sistemi” benzeri bir 

görevi yerine getirmektedir.  

 

Finansal sistemlerin ekonomik büyüme sürecinde önemli bir unsur olarak 

karşımıza çıkmasının nedeni, yeni teknolojilerin yayılması ve sermaye birikiminin 

gerçekleşebilmesi için fon tedarikinde bulunma fonksiyonu üstlenmeleridir. İktisat 

literatüründe finansal sektörün en önemli amacı, tasarruf sahipleri ile bu tasarrufları 

talep edenler arasında aracılık işleminin yerine getirilmesi olarak tanımlanmaktadır. 

Bir ekonomide bu fonksiyon ne kadar etkili ve düşük bir maliyetle yerine 

getiriliyorsa, o ekonomi için finansal sektörün önemi benzer düzeyde artmaktadır. 

Gelişmiş ve fonksiyonlarını etkin şekilde yerine getiren finansal sistemler, bireylerin 

ellerinde bulunan küçük değer taşıyan mevduatları büyük yatırımlara yönlendirme, 

yatırım çeşitlenmesini mümkün kılarak tasarruf sahiplerinin risklerini azaltma ve 

kaynakların yönetilmesini izleme gibi fonksiyonlar üstlenerek, verimliliği ve 

dolayısıyla ekonomik büyümeyi arttırabilmektedir. 
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Finansal sektörün reel sektör ile olan ilişkisi üzerine literatürde uzun yıllardan 

beri tartışmalar yapılmaktadır. Ortak kanı, finansal sektörün ekonomideki büyüme 

sürecinde önemli bir etkiye sahip olduğu şeklinde olsa da bu iki değişken arasındaki 

ilişkinin yönü konusunda ortak bir fikir kabul edilememiştir. Literatür incelendiği 

zaman finansal gelişmenin iktisadi büyümeyi beraberinde getirdiği görüşünün yaygın 

olduğu görülecektir.  

 

Finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki konusunda yapılan 

çalışmalar çok eskiye dayanmaktadır. Söz konusu ilişkiyi Bagehot (1873), 

Schumpeter (1911) ve Gurley-Shaw (1955) yıllar önce ortaya çıkarmış olsalar da, bu 

düşünceye ampirik bir içerik katmamışlardır. Ayrıca finansal sektör ile ekonomik 

gelişme arasındaki ilişkiye ilk defa dikkat çekmelerine rağmen, finansal gelişme ve 

ekonomik büyüme arasında bir nedensellik ilişkisinin olup olmadığına veya varsa bu 

nedensellik ilişkisinin yönünün ne olacağına ilişkin herhangi bir yorum yapmadıkları 

görülmektedir.  

 

Patrick (1966), finansal sektör ile ekonomik gelişme arasındaki ilişkiyi ilk 

defa kavramlaştırarak ele almış ve bu iki değişken arasındaki nedenselliğin iki farklı 

şekilde olabileceğini ifade etmiştir. Aralarındaki ilişkiyi “arz öncüllü (supply-

leading)” ve “talep takipli (demand-following)” kavramlarını kullanarak 

açıklamıştır.  

 

Arz öncüllü (finans liderliği) hipotezde ekonomik büyüme ve finansal 

gelişme arasındaki nedenselliğin yönü, finansal gelişmeden ekonomik büyümeye 



 

3 

 

doğrudur. Arz öncüllü hipotezin iki önemli fonksiyonu vardır. Bunlar, kaynakların 

geleneksel (büyümeyen) sektörlerden, modern sektörlere transferini sağlamak ve 

modern sektörlerdeki girişimsel cevapları hızlandırmaktır. Bu yaklaşıma göre 

finansal kurumların gelişmesi, özellikle büyümenin lokomotifi olan modern 

sektörlerin, finansal sistem tarafından sağlanan hizmetlere olan talebini artırmaktadır. 

Finansal sistem, gerçekleştirdiği bu aracılık faaliyetleri ile mevduat ve diğer finansal 

yükümlülükler karşılığında toplanan kaynakları, krediler şeklinde geleneksel 

sektörlerden modern sektörlere transfer ederek büyümeye katkı sağlamaktadır 

(Patrick, 1966, s.175-176). Arz öncüllü hipotezde finansal gelişme ekonomik 

büyüme üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir. Bu etkinin kaynağı finansal aracıların 

fonksiyonlarını etkin bir biçimde yerine getirmesidir. Finansal sektörlerde geliştirilen 

yeni araç ve mekanizmalar reel sektörde talep yaratmaktadır. Finansal aracılar reel 

sektöre kredi sağlama fonksiyonlarını başarılı biçimde yerine getirdikleri ölçüde 

ülkenin ekonomik büyümesine katkı sağlayabilmektedirler (Kar ve Tuncer, 2002, 

s.32).  

 

Arz öncüllü hipotezin karşıt görüşü olarak ifade edilebilen talep takipli 

hipotezde ise, ekonomik büyüme ile finansal gelişme arasındaki nedenselliğin 

yönünün ekonomik büyümeden finansal gelişmeye doğru olduğu savunulmaktadır. 

Talep takipli hipoteze göre reel ekonomideki büyüme, işgücü verimliliğindeki artış 

ve teknolojik gelişme ile gerçekleşir. Ekonomide reel milli gelir düzeyinin artması, 

tasarruf sahiplerinin ve yatırımcıların ihtiyaç duydukları sermayeyi temin 

edebilmeleri açısından finansal aracılara ve bunların sundukları hizmetlere olan 

talebi artırmaktadır.  Söz konusu bu talep artışı sonucunda ise finansal kurumlar 
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üzerinde artan talebi karşılayabilecek şekilde gelişmesi yönünde bir baskı oluşmakta, 

finansal sistemin gelişmesi ve genişlemesi sağlanmaktadır (Calderon ve Liu, 2003, 

s.326). Bu hipoteze göre, reel sektörde meydana gelen talep artışının karşılanmasında 

finansal araçlar aracı rolü üstlenmektedir. Talep takipli yaklaşım, finansın büyüme 

sürecinde temel olarak pasif bir unsur olduğunu belirtmektedir (Patrick, 1966, s.175).  

Bu görüş, Robinson (1952)’un “Girişim yol gösterir, finans takip eder” olarak ifade 

ettiği düşüncesiyle de paralellik taşımaktadır. 

 

Arz öncüllü hipotezi savunan ekonomistler uygulanacak ekonomi 

politikalarının finansal sektörde aracılık maliyetlerinin azaltılması, sektörde 

serbestleşme ve rekabetin sağlanmasına yönelik olması gerektiğini savunurken, talep 

takipli hipotezi savunan ekonomistler ise politikaların teknolojik yenilik ve işgücü 

verimliliğini artırmaya yönelik olması gerektiğini savunmaktadır. 

 

Finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisinin yönü 

konusunda arz öncüllü ve talep takipli hipotezlerinin yanı sıra, aralarında karşılıklı 

ilişkinin var olduğu da savunulmaktadır (Hermes, 1994; Arestis ve Demetriades,  

1997; Thiel, 2001). Bu yaklaşıma göre, finansal gelişme reel sektörün ihtiyaç 

duyduğu kaynakların sağlanmasında üstlendiği aracılık rolü ile ekonomik büyümeyi 

teşvik ederken, aynı zamanda bir ekonomide büyüme finansal hizmetlere olan talebi 

artırarak finansal gelişmeyi desteklemektedir.  

 

Finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasında herhangi bir ilişki olmadığını 

savunan bir diğer yaklaşım ise, Lucas (1988) tarafından ileri sürülmüştür. Lucas, 
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ekonomik büyümenin fiziki ve beşeri sermaye birikimine bağlı olduğunu belirterek, 

finansal araçların ekonomik büyüme üzerinde savunulduğu kadar etkili olmadığını, 

bu etkinin gerçekte oldukça sınırlı seviyede olduğunu ileri sürmektedir. 

 

Bazı çalışmalarda ise finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki 

ilişkinin negatif olduğu, yani finansal gelişmenin ekonomik büyüme sürecinde 

azaltıcı bir rol üstlendiği belirtilmektedir (Singh, 1997; Deidda, 2006). 

 

Böylece finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi, 

nedensellik bağlamında beş ayrı hipotez altında inceleyebiliriz (Blum, Federmair ve 

Fink, 2002, s.6). Hipotezler sırayla aşağıdaki gibidir: 

1- Aralarında hiçbir nedensel ilişki yoktur. 

2- Talep takipli: Bu bakış açısına göre, finansal aktiviteler reel sektör 

aktivitelerinin bir sonucudur. 

3- Arz öncüllü: Bu hipoteze göre, reel sektör aktivitelerinin belirleyicisi 

finansal aktivitelerdir. 

4- Finansal sektörün reel sektör üzerinde negatif etkisi vardır. 

5- Karşılıklı etkileşim: Finans sektörü reel sektörün bir sonucudur ve reel 

sektörün belirleyicisi de finans sektörüdür. 

 

Bu çerçevede çalışmanın amacı, finansal gelişme ile ekonomik büyüme 

arasındaki ilişkinin yönünü Türkiye için araştırmaktır. Literatürde borsa değerlerini, 

para ve kredi büyüklüklerini esas alan göstergeler, finansal gelişmişlik ölçüsü olarak 

kullanılan değişkenlerdir. Finansal gelişmişlik göstergesi olarak, dar ve geniş 
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anlamda para arzının nominal GSYİH’ya oranı (M1/GSYİH, M2/GSYİH, 

M2Y/GSYİH, M3/GSYİH), özel sektör kredileri/GSYİH, bankaların özel sektör 

alacakları/GSYİH, menkul kıymet borsasında faaliyet gösteren şirketlerin piyasa 

değeri/GSYİH, dolaşımdaki para/GSYİH, toplam kredi hacmi/GSYİH ve finansal 

sistem mevduatları/GSYİH gibi değişkenler kullanılmaktadır. Literatürde reel 

sektörü temsilen kullanılan değişkenler, reel kişi başı GSYİH, reel tüketim 

harcamaları, reel yatırım harcamaları ve sanayi üretim endeksidir. Bu çalışmada ise, 

finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin incelenmesinde hisse 

senedi fiyatları ve sanayi üretim endeksi verileri kullanılmaktadır. 

 

Çalışmanın ilk bölümünde finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki 

ilişki teorik düzeyde incelenmekte ve bu konudaki görüşler özetlenmektedir. İkinci 

bölümde ise finansal piyasalar ve reel piyasalar kısaca tanımlanmaktadır. Üçüncü 

bölümde sermaye piyasası ile pay piyasası, dördüncü bölümde ise ekonomik büyüme 

modelleri ile reel sektör anlatılmaktadır. Beşinci bölümde finansal gelişme ve 

ekonomik büyüme ilişkisine yönelik yapılmış çalışmalara ilişkin literatür araştırması 

ele alınmaktadır. Metodoloji, veri seti ve ampirik sonuçlar altıncı bölümde yer 

almaktadır. Son bölüm ise sonuç ve önerileri içermektedir. 
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2. REEL PİYASALAR ve FİNANSAL PİYASALAR 

 

İktisadi anlamda piyasa kavramı, alıcı ve satıcıların karşılıklı iletişim içinde 

oldukları ve taraflar için uygun şartların sağlanması durumunda alışveriş işleminin 

gerçekleştiği mekan olarak tanımlanmaktadır. Piyasa kavramı daha çok teorik ve 

mekandan soyutlanmış bir kavram olup bu açıdan somut olarak düşünülürse borsa 

veya pazar yeri olarak adlandırılabilir (İMKB Yayınları, 1996, s.3). 

 

Piyasa kavramı dar anlamda, arz ve talebin zamandan ve mekandan bağımsız 

olarak karşı karşıya geldiği yer olarak tanımlanmaktadır (Samuelson ve Nordhaus, 

1992, s.37-38). Literatürde kimi zaman yerine “Pazar” kavramı da kullanılan piyasa, 

tanımından da anlaşılacağı üzere daha ziyade teorik, fiziki bir ortama ihtiyaç 

göstermeyen ve mekandan soyutlanmış bir kavramdır.  

 

Piyasa kavramı türleri bakımından iç piyasa ve uluslararası piyasa (dış 

piyasa) olarak ikiye ayrılmaktadır. Eğer piyasa olarak tanımlanan ortam bir ülkenin 

sınırları içerisinde yapılan işlemleri kapsıyorsa iç piyasa, ülke sınırları dışını da 

kapsayan işlemler de gerçekleştiriliyorsa bu piyasa türüne uluslararası piyasa adı 

verilmektedir (İMKB Yayınları, 1996, s.3). 

 

Piyasa kavramı genel anlamda üç temel unsur üzerine kurulmuştur. Bu 

unsurlar sırasıyla alıcı taraf, satıcı taraf ve alım satım işlemine konu olan varlık 

olarak adlandırılmaktadır. Alıcı taraf konum olarak piyasanın talep tarafını, satıcı 

taraf ise piyasanın arz tarafını temsil etmektedir. Dolayısıyla alıcı tarafın isteği 
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neticesinde piyasada gerçekleşen alım isteğine talep, satıcı tarafın isteği neticesinde 

piyasada gerçekleşen satım isteğine de arz adı verilmektedir. Üçüncü unsur olarak 

tanımlanan ve alışveriş işleminin ortaya çıkmasına neden olan varlık ise aynı 

zamanda işlemin gerçekleştiği piyasanın hangi türde tanımlanacağını belirleyen bir 

unsurdur. Alışverişe neden olan varlık türüne ve/veya niteliğine göre reel piyasalar 

ve finansal (mali) piyasalar olarak iki ayrı piyasa tanımı bulunmaktadır (Sarıkamış, 

Ceylan, Aydın ve Coşkun, 2004, s.3). 

 

2.1. Reel Piyasalar 

 

Reel piyasalar, üretilmiş veya üretim çıktısı olarak sunulmuş mal ve hizmetler 

ile bu mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan faktörlerin alım satım işlemlerinin 

gerçekleştiği piyasalar olarak tanımlanmaktadır. Demir çelik piyasası, otomobil 

piyasası, beyaz eşya piyasası, cep telefonu piyasası, pamuk piyasası gibi piyasalar bu 

kapsamda değerlendirilebilen piyasa türleridir (Coşkun, 2005, s.6).  

 

Reel piyasa kavramı bu anlamda finansal piyasalardan daha farklı, geleneksel 

nitelikte adlandırılabilecek bir piyasa türüdür. Üretim ve doğrudan büyüme 

kavramlarının ölçülmesinde çok önemli bir yere sahip olmakla beraber bir ekonomi 

içerisinde gerçek anlamda üretim düzeyinin ölçülebildiği bir piyasa türüdür.  

 

Literatüre bakıldığında reel piyasaları temsilen reel GSYİH (Levine ve 

Zervos, 1996), reel tüketim harcamaları (Husain, 2006), reel yatırım harcamaları 

(Husain, 2006) ve sanayi üretim endeksi (Mutan ve Çanakçı, 2007) gibi 
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değişkenlerin kullanıldığı görülmektedir. Bu çalışmada ise reel piyasaların finansal 

piyasalarla olan ilişkisi incelenirken üretim düzeyini ve reel piyasaları temsil etmesi 

amacıyla sanayi üretim endeksi kullanılmıştır. 

 

2.2. Finansal Piyasalar ve Türleri 

 

Finansal piyasa kavramı, bir ülkede fon fazlası olanlar ile fon ihtiyacı 

olanların bir araya geldiği, finansal varlıkların alım satımının, diğer bir ifadeyle 

karşılıklı değişimin yapıldığı piyasalar olarak tanımlanabilir. Finansal piyasalar, fon 

talep edenler ve fon arz edenlerin yanı sıra, fon akımlarını düzenleyen kurumların, bu 

akımı sağlayan araçlar ile bunları düzenleyen hukuki ve idari kuralların mevcut 

olduğu piyasalardır. Finansal piyasalardaki tüm ticari işlemler, hem finansal varlık 

hem de finansal yükümlülük yaratmaktadır.  

Şekil 1’de yer alan mali sistem şemasına göre finansal piyasalar beş temel 

unsurdan oluşmaktadır. Bunlar; 

1- Tasarruf sahipleri, 

2- Yatırımcılar, 

3- Yatırım ve finansman araçları, 

4- Yardımcı kuruluşlar, 

5- Hukuki ve idari düzendir. 

 

 Finansal piyasalar, işlem gören ürünlerin vadesine göre para piyasaları ve 

sermaye piyasaları olarak ikiye ayrılmaktadır. Şekil 1’de, para ve sermaye piyasaları 

mali sistemin öğeleri arasında yer almayarak ayrıca değerlendirilmiştir.  
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                                       MALİ SİSTEM ŞEMASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Şekil 1: Mali Sistem Şeması 
Kaynak: Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar, Prof. Dr. Nurhan Aydın, 2004, s.3 

TASARRUF SAHİPLERİ 

( Fon Arz Edenler ) 

YARDIMCI 

KURULUŞLAR 

( Fon Akımına Aracılık 

Edenler ) 

1. Bankalar 

2. Aracı kurumlar 

3. Yatırım ortaklıkları 

4. Yatırım fonları 

5. Menkul kıymetler 

borsası 

6. Sosyal güvenlik 

kuruluşları 

7. Sigorta şirketleri 

8. Kooperatifler 

9. Yatırım kulüpleri 

10. Genel finans 

ortaklıkları 

11. Risk sermayesi 

yatırım ortaklıkları 

12. Derecelendirme 

şirketleri 

13. Takas ve saklama 

şirketleri 

14. Portföy yönetim 

şirketleri 

15. Yatırım danışmanlığı 

şirketleri 

16. İpoteğe dayalı menkul 

kıymetler merkezi 

HUKUKİ VE İDARİ 

DÜZEN 

Çalışmayı düzenleyen 

- İlkeler 

- Kurallar 

- Denetim 

YATIRIM VE 

FİNANSMAN ARAÇLARI 

1. Para (Nakit) 

2. Mevduat 

3. Banka parası 

4. Kredi 

5. Sosyal güvenlik fonları 

6. Kooperatif kaynakları 

7. Tahviller 

8. Hisse senetleri 

9. İpotekli borç ve irat 

senetleri 

10. Kamu hisse senetleri 

11. Gelir ortaklığı senedi 

12. Devlet iç borçlanma 

senetleri (DİBS) 

13. Varlığa dayalı menkul 

kıymetler (VDMK) 

14. Depo edilen menkul 

kıymet sertifikaları 

 

YATIRIMCILAR-

TÜKETİCİLER 

( Fon Talep Edenler ) 

PARA PİYASASI 

    Kısa vadeli fon arz ve 

talebinin karşılaştığı piyasa 

SERMAYE PİYASASI  

    Orta ve uzun vadeli fon 

arz ve talebinin karşılaştığı 

piyasa 

FAİZ ORANI 
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2.2.1. Para Piyasaları 

 

Kısa vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasaya “para piyasası” denir. 

Para piyasasının temel özelliği, bu piyasaların kısa süreli fonlardan oluşmasıdır. Süre 

veya vade bir yılı aşmamaktadır. Para piyasasının araçlarını ticari senetler, 

kaynaklarını ise çeşitli mevduatlar oluşturmaktadır. Para piyasalarından sağlanan 

fonlar genellikle kredilerdir ve bu krediler daha çok firmaların dönen varlıklarının 

finansmanı için kullanılmaktadır (Özdemir, 1999, s.364).  

 

Para piyasalarını kendi içinde örgütlenmiş (organize olmuş) ve 

örgütlenmemiş (organize olmamış) para piyasası olarak ayırmak mümkündür. 

Örgütlenmiş para piyasası belirli bir mekanın olduğu, belirli kurallar dahilinde 

finansal varlıkların el değiştirdiği piyasalardır. Bu piyasa, ticari bankalardan oluşan 

bir bankalar sistemidir. En belirgin özelliği bir düzen içinde çalışmak durumunda 

olmasıdır. Örgütlenmemiş para piyasası ise belirli bir mekanın, belirli kural ve 

düzenlemelerin olmadığı piyasalardır. Banka sisteminin dışında kalan piyasadır. Fon 

arz ve talebinin buluştuğu her yerde oluşabilmektedir. Bu piyasalara tezgah üstü 

piyasalar ya da serbest piyasalar da denilir.  
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2.2.2. Sermaye Piyasaları 

 

Genel anlamda sermaye piyasası orta ve uzun vadeli fon arz edenler ile fon 

talep edenlerin karşı karşıya geldiği bir piyasa türü olarak tanımlanabilir. Sermaye 

piyasaları mali piyasa kavramından daha dar bir kavram olarak ifade edilen ve teknik 

özellikler taşıyan bir piyasa türüdür.  

 

Sermaye piyasası mali piyasa tanımı içerisinde yer alan bir piyasa tanımı olup 

mali sistemin işleyişinde önemli bir paya sahiptir. Sermaye piyasası genel anlamda 

para piyasası ile benzer özellikler göstermekle birlikte bünyesinde barındırdığı fon 

türlerinin vadelerinin daha uzun olmasından dolayı farklı bir piyasa türü olarak 

değerlendirilmelidir. Sermaye piyasası daha çok orta ve uzun vadeli fonlardan 

oluşmaktadır. Genel olarak bir fonun orta ve uzun vade tanımına girebilmesi için bir 

yıldan uzun bir vadeye sahip olması gerektiği belirtilmektedir (Özdemir, 1999, 

s.364). 

 

Sermaye piyasasında arz ve talep bazı araçlar yardımı ile karşılanmaktadır. 

Bu araçlara kısaca sermaye piyasası araçları veya menkul kıymet denilmektedir. 

Fonlar, menkul kıymetlerin alım satımı yoluyla el değiştirmektedir. Bu sebeple 

sermaye piyasasını menkul kıymetler piyasası ile birlikte düşünmek gerekir. Zaten 

sermaye piyasası kavramı ile menkul kıymetler piyasası kavramı çok defa iç içe 

girmekte ya da eş anlamlı olarak kullanılabilmektedir. 
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Sermaye piyasalarını yapıları bakımından çok farklı şekillerde 

değerlendirmek mümkündür. İşlem gören finansal varlıkların türüne göre 

değerlendirildiğinde sermaye piyasaları üç ana başlık altında toplanabilir. Bunlar; 

1- Pay piyasaları,  

2- Tahvil piyasaları,  

3- Türev piyasalarıdır. 

 

Literatüre bakıldığında finansal piyasaları temsilen para arzı (Chang, 2002), 

özel sektör kredi hacmi (De Gregorio ve Guidotti, 1995) ve hisse senedi getirileri 

(Husain, 2006) gibi değişkenlerin kullanıldığı görülmektedir. Bu çalışmada ise reel 

piyasaların finansal piyasalarla olan ilişkisi incelenirken finansal piyasaları temsil 

etmesi amacıyla hisse senedi getirileri kullanılmıştır. 
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3. SERMAYE PİYASALARININ YAPISI VE PAY PİYASASI 

 

3.1. Genel Olarak Türkiye’de Sermaye Piyasalarının Geçmişi 

 

Türkiye Cumhuriyeti ve öncesinde Osmanlı İmparatorluğu’nda sermaye 

hareketleri oldukça kısıtlı bir genişleme imkanına sahip olmuştur. Sermaye 

piyasalarının tarihi 19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’na kadar uzanmaktadır. Ancak, 

aradan geçen iki yüzyıllık süre içerisinde sermaye piyasası kavramının yeniden 

tanımlanıp istikrarlı bir yapıya kavuşması yönündeki çalışmalar son 25 yıllık süreçte 

yapılmıştır (Armutlu ve Karagöz, 2007, s.8). Türkiye’de modern anlamda ilk hisse 

senedi alım-satım işlemleri 1986 yılında İMKB’nin kurulmasıyla organize bir piyasa 

nezdinde gerçekleştirilmiş ve sağlıklı bir yapı kurulması konusunda adım atılmıştır.  

 

Ülkemizde borsa faaliyetlerinin başlangıcı oldukça eskilere dayanmaktadır. 

1854 yılında Kırım Savaşı ile başlayan borçlar nedeniyle Osmanlı borçlanma 

tahvilleri çıkarmaya başlamıştır. Bu tahvillerin İstanbul’da bir piyasası oluşmuş ve 

bir grup azınlık Galata’da bu işle uğraşmaya başlamışlardır. Osmanlı’da bir borsa 

kurulması gereği bu dönemde ortaya çıkmış ve 1864 yılında Galata Bankerleri kendi 

aralarında bir dernek kurmuşlardır.  

 

Osmanlı İmparatorluğu borsa faaliyetlerini yasallaştırmak amacıyla 1866 

tarihinde bir nizamname yayınlayarak "Der Saadet Tahvilat Borsası" adıyla 

Osmanlı’nın ilk borsasının kurulmasına karar vermiştir. Bu borsa, çökmüş Osmanlı 

ekonomisi üzerinde yüksek getiri hedefleri olan Avrupalı yatırımcıların önünü 
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açmıştır. Der Saadet Tahvilat Borsası’nda hem yabancı ve özel şirketlere ilişkin 

tahvil ve hisse senetleri satılmakta hem de Osmanlı devlet tahvillerinin satışı 

gerçekleştirilmekteydi. Der Saadet Tahvilat Borsası 20. yüzyılda Osmanlı ve yabancı 

şirketlerin tahvillerinin satışı konusunda oldukça yüksek hacimlere ulaşmıştı. O 

dönem itibariyle bankerlik daha çok azınlık gruplarının egemen olduğu bir meslek 

türü olarak gözükmektedir. Der Saadet Tahvilat Borsası’nda da bu durum 

değişmemiş ve azınlık gruplarından olan bankerlerin hakim olduğu bir borsa 

görünümü çizmiştir. Der Saadet Tahvilat Borsası daha önceki dönemlerde 

kapitülasyonlarla sağlanan haklar sonucu, özellikle Alman, İngiliz ve Fransız 

şirketlerinin çıkardığı tahvil ve hisse senetleriyle, 20. yüzyıl başlarında, Londra'dan 

sonra Avrupa'nın en önemli borsası olmuştur. Son olarak 1906 yılında çıkarılan bir 

nizamname ile borsanın adı, "Esham ve Tahvilat Borsası” olarak değiştirilmiştir 

(Beşirli, 2009, s.190-191). 

 

Borsa, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşından sonra yabancı şirketlerin 

millileştirilmesi, milli ve dışa kapalı ekonomi düzenine geçilmesi, kapitülasyonların 

kaldırılması ve kambiyo kontrolünün getirilmesiyle kapanmıştır. Daha sonra 

Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte 1929 yılında çıkarılan 1447 sayılı, "Menkul 

Kıymetler ve Kambiyo Borsaları" kanunu ile yeniden düzenlenmiş ve "İstanbul 

Menkul Kıymetler Borsası" adıyla yeniden faaliyete geçmiştir. Fakat 1980 yılına 

kadar önceki dönemlerde ulaştığı işlem hacmini yakalayamamıştır.  

 

1982 yılında ortaya çıkan Banker Krizi ardından çıkarılan Sermaye Piyasası 

Kanunu ile borsanın ekonomideki rolünü yeniden düzenleme çalışmalarına girişilmiş 
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ve "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası" 1986 yılından itibaren faaliyetlerine yeniden 

başlamıştır. 2013 yılı Nisan ayında “Borsa İstanbul” olarak adı değişmiş olup 

günümüzde hala alım satım işlemlerinin gerçekleşmesine aracılık etmeye devam 

etmektedir. 

 

3.2. Hisse Senedi Kavramı ve Pay Piyasasının Yapısı 

 

Hisse senedi, anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit 

ortaklıklar ve özel kanunla kurulmuş kamu kuruluşları tarafından çıkarılan, 

sermayesinin belli bir bölümünü temsil eden ve sahibine ortaklık haklarından 

yararlanma imkanı veren bir kıymetli evrak türü olarak tanımlanmaktadır (Acaroğlu 

ve Şahoğlu, 2000, s.13). 

 

Pay piyasası genel tanım olarak sermaye piyasası tanımı altında aktarılabilen 

bir piyasa türüdür. 

 

Günümüzde belli bir ekonomik büyüklüğe sahip şirketlerin büyük bir 

çoğunluğu, tek bir yatırımcının sahip olamayacağı kadar büyük olan işletmelerdir. 

İşletmeler, genel tanım olarak bir veya birkaç hisse senedini elinde bulunduran 

ortaklara ait kurumlardır. Bu anlamda ortaklar, hissedarlar veya hisse senedi sahipleri 

olarak tanımlanmaktadır. Pay piyasaları ise bu senetlerin işlem gördüğü, karşılıklı 

olarak el değiştirdiği, alınıp satıldığı piyasalardır (Sarıkamış, Ceylan, Aydın ve 

Coşkun, 2004, s.5-6). 
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Pay piyasası, şirketler açısından sermaye ihtiyacının hızlı bir şekilde 

karşılanabilmesi ve yatırım riskinin azaltılması gibi işlevlere sahip bir piyasa olup 

ekonomik faaliyetler ile yatırım finansmanının sağlanması arasında köprü görevi 

görmektedir. Bu nedenle iyi işleyen bir pay piyasası, ekonomide birçok kurum 

tarafından gelişmiş bir finans sektörünün oluşması için temel gerekliliklerden biri 

olarak tanımlanmaktadır.  

 

Bu anlamda pay piyasası gelişmelerinin sürdürülebilir bir ekonomik 

büyümenin sağlanmasında önemli bir rol oynadığı da savunulmaktadır (Twerefou ve 

Nimo, 2005; Isimbabi, 1997; Kumar ve Feldman, 1995). Bu durum başlıca iki 

şekilde olmaktadır. Birincisi, etkin bir pay piyasası şirketlere finansman sağlayarak 

uzun vadeli borçlanabilmelerine imkan tanımaktadır (Levine ve Zervos, 1996). 

İkincisi ise, gelişen bir pay piyasası beraberinde yabancı yatırımcıları da çekerek 

yerli ve yabancı piyasalar arasındaki entegrasyonu artırmaktadır (Singh, 1993). 

 

3.3. Borsa İstanbul Pay Piyasası 

 

Türkiye sermaye piyasası 2000’li yıllara kadar hızlı bir gelişme göstermiş, 

fakat 2000 yılında başlayan makroekonomik olumsuzlukların etkisi ile üç yıl 

boyunca bu gelişmeyi sürdürememiştir. Piyasalarda 2003 yılında başlayan olumlu 

hava 2008 yılına kadar devam etmiş, enflasyon başta olmak üzere ekonomik 

göstergelerdeki olumlu gidişat ve bu ortamda faizlerin düşüş trendinde kalması 

borsanın yükselişini desteklemiştir. Yaşanan global krizin etkileriyle 2008 yılında bir 
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düşüş yaşanmış olsa da yükseliş günümüze kadar sürmüştür. Borsayı olumlu 

etkileyen gelişmeler şunlar olmuştur: 

- Bankacılık sektörünün yeniden yapılanarak, sorunlarını büyük ölçüde geride 

bırakmış olması, 

- Enflasyonun tek haneli rakamlara gerilemiş olması, 

- Türk lirasına olan güvenin tesis edilmiş olması, 

- Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin ülke notunu 

yükseltmesi, 

- Hazine’nin yurtdışı menkul kıymet ihraçlarına olan yabancı yatırımcı 

talebinin artması; borçlanmanın vadesi uzarken, faizlerin düşmesi, 

- Global kriz sonrası gelişmekte olan ülke piyasalarına sermaye akışı olması. 

Son yıllarda yaşanan bu olumlu gelişmeler Borsa İstanbul’a olan talebi de 

olumlu etkilemektedir. 

 

3.3.1. Piyasa Değeri 

 

Şekil 2, BIST şirketlerinin toplam piyasa değerini yıllar itibariyle 

göstermektedir. Toplam piyasa değeri 2007 yılına kadar genel olarak sürekli artış 

göstermiştir. Kriz öncesi olan 2007 yılında Türkiye’nin de içinde bulunduğu 

borsaların çoğunluğu son on yılın en yüksek piyasa değerlerine ulaşmıştır. 2008 

yılında başlayan küresel mali kriz, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sermaye 

piyasaları açısından bir dönüm noktası olmuştur. 2007-2008 yılları arasında krizin ilk 

etkileriyle birlikte borsalarda değişen oranlarda düşüş yaşanmış, BIST’de ise değer 

kaybı TL bazında %45,8 olmuştur.  
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Küresel mali kriz sonrasında gelişmiş ülke merkez bankalarının krizin 

etkilerini sınırlamak amacıyla uyguladıkları parasal genişleme politikalarının birçok 

gelişmekte olan ülke üzerinde olduğu gibi Türkiye’de de önemli etkileri olmuştur. 

Parasal genişleme politikalarının sonucu olarak başlayan hızlı sermaye girişleri şekil 

2’de görüldüğü gibi 2009 yılı itibariyle BIST toplam piyasa değerinde yükselişe yol 

açmış ve bu olumlu hava 2011 yılı ikinci çeyrek sonuna kadar devam etmiştir. 2011 

yılı Ağustos ayında ise küresel büyümeye ve bazı Avrupa ülkelerindeki kamu borcu 

sorununa ilişkin endişelerin derinleşmesi nedeniyle riskten kaçınma eğilimi artmış, 

gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışları yaşanmaya başlamıştır. Bu sebeple 

2011 yılında BIST toplam piyasa değeri büyük bir yükseliş kaydettiği 2010 yılına 

göre TL bazında %19,3 değer kaybetmiştir.  

 

Gelişmiş ülke merkez bankalarının esnek ve etkin bir politika anlayışı 

sergilemeye devam etmeleri sonucu uyguladıkları mali tedbirler, küresel 

ekonomideki sorunları kısmen kontrol altına almıştır. Küresel risk algılamalarındaki 

düzelme ve parasal genişleme politikaları sonucu oluşan likidite bolluğunun 

uluslararası yatırımcıları getiri arayışına yönlendirmesi, gelişmekte olan ülkelere 

yönelik sermaye akımlarını tekrar harekete geçirmiştir. Bu gelişmeler ışığında BIST 

yükselişe geçmiş, 2012 yılında bir önceki yıla göre TL bazında %45 oranında artış 

göstermiştir. 2013 yılı ilk çeyreğinde de bu yükselişini sürdürerek 2012 yılına göre 

TL bazında %10 değer kazanmış ve bu dönemde tarihinin en yüksek seviyesine 

ulaşmıştır. 
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Şekil 2: BIST Şirketlerinin Toplam Piyasa Değeri 
Kaynak: SPK Aylık İstatistik Bülteni, Mart 2013 

 

 

 

 

3.3.2. BIST’de İşlem Gören Şirket Sayısı 

 

Şekil 3, BIST’de işlem gören şirket sayılarını yıllar itibariyle göstermektedir. 

2011 yılına kadar genel olarak sürekli artış gösteren BIST’de işlem gören şirket 

sayısı, 2001 ve 2008 yıllarında ortaya çıkan finansal krizlerden sonra düşüş 

göstermiştir. Bu anlamda en büyük düşüş 22 şirket ile 2001 krizinden sonra yaşanmış 

ve 2004 yılına kadar sürmüştür.  

 

2004 ve 2011 yılları arasında BIST’de halka arz sayıları dalgalı seyretmiştir. 

2004 yılında 12, 2006 yılında 6’sı yatırım ortaklığı olmak üzere 15 adet şirket ile bir 

sıçrama, sonrasında ise 2009 yılına kadar düşüş yaşanmıştır. 2010 yılında başlayan 

ve 2013 yılı ilk çeyreğine kadar devam eden yükselişte en büyük etken SPK, BIST 

ve TOBB’un 2008 yılında başlattığı halka arz seferberliği olmuştur. 
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Şekil 3: BIST’de İşlem Gören Şirket Sayıları 
Kaynak: SPK Aylık İstatistik Bülteni, Mart 2013 

 

 

 

 

3.3.3. Uluslararası Karşılaştırma 

 

Uluslararası karşılaştırmada, Türkiye ile kıyaslanabilir olduğu düşünülen, AB’ye 

üye veya incelenen dönemde AB üyeliğine aday bazı ülkeler ile gelişmekte olan 

benzer ülkelerin sermaye piyasaları dikkate alınmıştır. Şekil 4, BIST ve Türkiye ile 

kıyaslanabilir ülke borsalarının 2013 yılı Haziran ayı itibariyle yıllık 

performanslarını göstermektedir. 

 

2008 yılında ABD kaynaklı başlayan küresel krizin tüm dünyaya yayılmasının 

ardından 2011 yılında, Euro Bölgesi’ndeki borç krizi nedeniyle Avrupa borsalarında 



 

22 

 

büyük düşüşler yaşanmıştır. Bu durum gelişmekte olan ülkeleri de olumsuz 

etkilemiştir. 2012 yılı ile birlikte gelişmiş ülke merkez bankalarının parasal 

genişleme politikalarını devam ettirmeleri sonucunda, gelişmekte olan ülkelere 

yönelik sermaye girişleri tekrar başlamıştır. Bu gelişmeler ile birlikte uluslararası 

borsalarda genel anlamda yükseliş gerçekleşmiş ve en büyük yükselişi %49,2 ile 

Japonya Borsası kaydetmiştir. Euro Bölgesi’ndeki borç krizinin etkilerinin en çok 

hissedildiği ülke olan Yunanistan’da Atina Borsası, 2011 yılında kaydettiği %51,9 

oranındaki değer kaybının ardından krizin etkilerinin hafiflemesiyle birlikte 2013 

yılının Haziran ayında yıllık %38,7 oranında artış göstermiştir. Sermaye girişlerinin 

etkisiyle Borsa İstanbul aynı dönemde %22 ile uluslararası borsalara paralel bir artış 

kaydetmiştir. 

 

Şekil 4: Uluslararası Borsaların Yıllık Performansları 
Kaynak: Dünya Borsalar Federasyonu, 2013 

* Haziran 2012 – Haziran 2013 arasındaki değişimi göstermektedir. 
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3.3.4. Borsaların Ülke Ekonomisindeki Yeri 

 

Sermaye piyasasının ülke ekonomisindeki yeri ve öneminin genel bir 

göstergesi olarak borsalarda işlem gören şirketlerin piyasa değerinin gayri safi yurtiçi 

hasılaya oranı kullanılmaktadır. Bu oran şekil 5’de 2012 ve 2013 yıllarında 24 ülke 

için incelenmiştir. Hesaplama yapılırken ABD için NYSE ile Nasdaq, Çin için 

Shanghai ile Shenzhen borsalarının toplam piyasa değerleri kullanılmıştır. Şekil 5’de 

de görüldüğü üzere orandaki değişim ülkelere göre farklılık göstermiştir. 

 

İncelenen ülkeler içerisinde, 2012 ve 2013 yıllarında borsasının ekonomisine 

oranla büyüklüğünün en yüksek olduğu ülke İngiltere’dir. 2012 yılında en yüksek 

ikinci orana sahip ülke olan Lüksemburg, 2013 yılında yaşadığı %6,45’lik düşüş ile 

Şili’nin ardından üçüncü sıraya gerilemiştir. Lüksemburg‘daki düşüşün sebebi, 

sermaye piyasasındaki %3,47 düşüşle birlikte GSYİH’sinde %3,19 artış 

yaşanmasıdır. Türkiye için borsada işlem gören şirketlerin piyasa değeri %6,82 artış 

göstermesine rağmen, bu oranın %2,89 azalmasının nedeni GSYİH’nin %10,01 

artmasıdır. 
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Şekil 5: Piyasa Değeri / GSYİH (2012-2013) 

Kaynak: Dünya Borsalar Federasyonu 2012-2013, Uluslararası Para Fonu 2012-2013 

* 2013 yılı ortalaması Haziran ayı itibariyle alınmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Pay Piyasasını Etkileyen Faktörler 

 

Pay piyasası, genel ekonominin ve sermaye piyasasının alt sistemlerinden 

biridir. Hisse senedi, ekonominin barometresi olarak düşünülmekte ve hisse senedi 

fiyatı ekonominin bir yansıması olarak görülmektedir. Pay piyasası hem içsel hem de 

dışsal faktörlerden etkilenmektedir. İçsel faktörler, doğrudan doğruya firmaya bağlı 

olan, firmanın kontrolü altında gerçekleşen ve firmadan firmaya farklılık gösteren 

faktörlerdir. İçsel faktörler olarak, işletmenin finansal yapısı, firma yönetimi, kar 

payı dağıtım politikası, sermaye arttırımı, işletmenin sektör içindeki konumu ve payı, 

şirkete ait finansal tablolardaki bilgilerin kalitesi sayılabilir. Dışsal faktörler ise genel 

ekonomi, finans piyasası ve siyasi gelişmelerdir.  
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Hisse senedi getirisi, hisse senedi değerinde meydana gelen artış ve şirketin 

dağıtacağı kar payıdır. Ancak hisse senedi sahibinin hangi yıl ne kadar gelir elde 

edeceği belli değildir. Aynı zamanda hisse senedi sahibi şirkette pay sahibi 

olduğundan şirket zararından da aynı oranda etkilenmekte ve iflas durumunda son 

alacaklı konumunda olmaktadır. Bu sebeplerden dolayı hisse senedi, sermaye 

piyasasının en riskli yatırım aracı olarak görülmektedir. Hisse senedinin sermaye 

piyasasındaki en riskli yatırım aracı olması, ekonomik gelişmelere de en hızlı tepkiyi 

verme özelliğini beraberinde getirmektedir. Ancak ekonomik faktörlerdeki 

değişimlerin nedenleri çok farklı olabildiği için, ekonomik faktörler her zaman hisse 

senetleri ile aynı yönde hareket etmeyebilir. Bir ülkeye ait ekonomik göstergelerin 

hisse senetleri ile olan ilişkileri farklı boyut ve yönlerde olabilir. 

 

Hisse senetleri piyasasında yatırımcıların kararlarının belirlenmesinde en 

önemli göstergelerden biri hisse senetlerinin fiyatlarıdır. Bir şirketin hisse senedinin 

fiyatı, yatırımcının bu şirketten beklediği kazanç ve nakit akışı ile ilgili performans 

beklentilerini yansıtır ve bu beklentiler de ekonominin genel performansından 

etkilenmektedir (Reilly, 1992, s.247). Finansal piyasaların gelişmesi, serbestleşmesi 

ve alt piyasalardaki etkileşimin derecesinin artması, hisse senedi fiyatlarını ekonomik 

ve siyasi gelişmelere karşı son derece duyarlı hale getirmiştir. Bu piyasanın gelişmesi 

ve istikrarlı bir seyir izlemesinin sağlanabilmesi yatırımcıların alacakları kararlara, 

kararların sağlığı ise hisse senedi fiyatlarını etkileyen faktörlerin doğru ve anlamlı 

biçimde belirlenmesine bağlıdır (Albeni ve Demir, 2005). 
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4. REEL SEKTÖR VE EKONOMİK BÜYÜME 

 

Doğada bulunan ham maddeleri kullanarak insani ihtiyaçları karşılayacak mal 

ve hizmetleri elde etmek amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler bütününe üretim işlemi 

adı verilmektedir. Üretim ve beraberinde tüketim birbirlerini tamamlayan unsurlardır 

ve ekonomik sistem içerisinde dengeli bir yapıda seyretmeleri önemlidir.  

 

Bu anlamda bir ekonomik sistem içerisinde tarım, sanayi ve hizmetler ana 

sektörlerine üretici ve tüketici konumundaki bireylerin tümünü temsil eden kesim ise 

“reel sektör” olarak adlandırılmaktadır. Bu kesim tarafından gerçekleştirilen 

tasarruflar ekonomik düzen içerisinde finansal kesim tarafından bir araya 

getirilmekte ve tekrar reel kesimde fon ihtiyacı olanlara çeşitli finansal ürünler 

vasıtasıyla kullandırılmaktadır. 

 

İmalat sanayinin uluslararası düzeyde rekabetçi bir yapı kazanabileceği, 

istihdam ve iş yapma kapasitesinin geliştirilebileceği bir büyüme modelinde reel 

sektörün öncü sektör olarak yer alabileceği unutulmamalıdır. 

 

4.1. Reel Sektör Piyasasının Karşılaştığı Temel Sorunlar 

    

 Türkiye’de reel sektörün gelişmesine engel teşkil eden temel sorunlardan 

bazıları; 

- Girdi ve üretim maliyetlerinin yüksekliği, 
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- Enerji maliyetlerinin yüksekliği, 

- Enerji kalitesinin düşüklüğünün üretim kayıplarına neden olması ve üretim 

maliyetini yükseltmesi, 

- Enerji ve ulaşım altyapı yetersizliği; en ucuz nakliye yolu olan demiryolu 

taşımacılığının etkin olarak kullanılmaması, 

- Yüksek kredi maliyetleri, 

- KDV oranının yüksekliği, 

- İstihdam üzerindeki vergi ve sosyal sigorta prim oranlarının yüksekliği, 

- Çin, Hindistan, Rusya gibi Asya Ülkeleri ile Orta ve Doğu Avrupa 

Ülkeleri’nden yapılan ucuz, düşük kaliteli ithalatın neden olduğu haksız 

rekabet, 

- Büyüyen kayıt dışı sektör ve yarattığı haksız rekabet, 

- Tarım ve hayvancılık sektöründeki daralma, 

- Düşük işgücü verimliliği, 

- Artan işgücü maliyetleri 

olarak sıralanabilir (Yardımcıoğlu, Antepli ve Kocamaz, 2012). 

 

4.2. Endüstriyel Üretim Piyasasının Yapısı ve Özellikleri 

 

İki yüzyıl kadar önce, insanlık tarihinin gelişmesiyle birlikte ilk olarak 

dünyanın gelişmesine önderlik eden İngiltere'de, daha sonra dalgalar halinde 

Avrupa'da, Kuzey Amerika'nın birkaç bölgesinde ve hatta Japonya'da yüzyıllardan 

bu yana devam eden bir değişim süreci başlamıştır.  
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"Sanayi Devrimi / Sanayileşme" olarak tanımlanan bu süreçle birlikte üretim 

faaliyeti tarımdan sanayiye kaymış, işçiyi ve yaşam tarzını, geçmişle modern 

dünyayı ve gelişmiş ülkelerle az gelişmiş ülkeleri birbirinden ayıran yapılar ortaya 

çıkmıştır (Şahinkaya, Mülkiye Dergisi Sayı 231, 2009).  

 

Endüstriyel üretim piyasasının genel özellikleri aşağıda kısaca 

özetlenmektedir. 

1- Üretim sektörünü temsil etmektedir. 

2- Ürün elle tutulabilir. 

3- Yeniden sipariş mümkündür. 

4- Üretici ürünün üretilmesi ile ilgili tek taraftır. 

5- Ürün tekrar satılabilir. 

6- Tüketici ürünün şekil özelliklerini belirler. 

7- Ürünün tüketici tarafından kabulü kolaylıkla ölçülebilir. 

 

Yukarıdan da anlaşılabileceği üzere, reel sektöre ait ürünler finansal sektöre 

ait ürünlere oranla daha somut bir yapıya sahiptir. Üretim teknolojisi ve makineleşme 

reel sektör için üretim kapasitesi gibi unsurların arttırılması için önemli süreçler olup, 

ekonomik büyüme süreci içerisinde reel sektörün ülke ekonomisi ve ülke refahı için 

oldukça fazla önemi bulunmaktadır. 
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4.3. Ekonomik Büyüme Teorileri 

 

Sağlıklı bir reel sektör ve bu reel sektörün finansman ihtiyaçlarını ucuz ve 

hızlı biçimde karşılayabilmesine olanak sağlayan bir finansal sistemin varlığı, 

ekonomik büyüme için büyük önem taşımaktadır. Ekonomik büyüme, bir ülkenin 

iktisadi ve sosyal refah düzeyindeki artışın en önemli göstergelerinden biridir. 

Geliştirilen ekonomik büyüme teorileri dönemin ekonomik ve sosyal özelliklerinden 

etkilenerek devlete ekonomik ve sosyal anlamda farklı görevler yüklemiştir. 

Geliştirilen bazı modellerde devlete aktif rol verilirken, bazı modellerde ise pasif rol 

verilmiş ve devletin ekonomiye herhangi bir müdahalede bulunmaması gerektiği ileri 

sürülmüştür. Ekonomik büyüme modelleri ve bu modellere göre devletin ekonomik 

büyüme alanındaki fonksiyonları aşağıda özetlenmiştir.  

 

4.3.1. Neoklasik (Solow) Büyüme Teorisi  

  

1956 yılında Solow tarafından ortaya atılan ve 1980’lerin ortalarına kadar 

iktisadi büyüme literatürüne hakim olan neoklasik büyüme teorisinin temel 

varsayımları şu şekilde sıralanabilir: 

- İşgücü ve teknolojik gelişme dışsaldır. 

- Tasarruf ve yatırım oranları birbirine eşittir, bağımsız bir tasarruf 

fonksiyonu yoktur. ( ) 

- Üretim fonksiyonunda, sermaye ve işgücünün ayrı ayrı azalan getirisi, 

birlikte sabit getirisi bulunmaktadır. 

- Piyasaya tam rekabet ve tam istihdam koşulları hakimdir. 
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- Uluslararası düzeyde yakınsama hipotezi kabul edilmektedir. Uzun 

dönemde aynı şartlara sahip olan gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş 

ülkelerden daha hızlı büyüyerek aradaki refah farkını kapatabilecekleri 

varsayılmaktadır. 

 

Neoklasik büyüme modeli Cobb-Douglas tipi üretim fonksiyonundan 

yararlanarak aşağıdaki şekilde ifade edilebilir:  

 

: sermayenin verimlilik oranı 

: sermaye 

: işgücü 

 

Modelde yer alan ,  ile ’nin üretimden aldıkları payları göstermekte olup 

0 ile 1 arasında bir değer almaktadır. Denklemin her iki tarafı ’ye bölündüğünde 

işçi başına düşen çıktı düzeyi aşağıdaki şekilde elde edilmektedir.  numaralı 

denklemden görüldüğü üzere işçi başına düşen çıktı düzeyi sadece işçi başına düşen 

sermaye miktarına bağlıdır. 

 

 

Neoklasik yaklaşıma göre uzun dönemli büyüme, dışsal oldukları varsayılan 

işgücü artışı ve sermayenin verimlilik oranına bağlıdır. Kısa dönemde tasarruflardaki 

artış geçici olarak üretimi arttırmakta, fakat uzun dönemde üretim üzerinde bir etkisi 

olmamaktadır. Tasarrufların uzun dönemli büyümenin belirleyicilerinden biri 
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olmaması, finansal aracılık kurumlarının uzun dönemli büyümenin arttırılmasında 

herhangi bir rolü olmadığı sonucunu doğurmaktadır. 

 

4.3.2. İçsel Büyüme Teorisi 

  

İçsel büyüme teorileri ilk olarak Romer (1986) ve Lucas (1988) tarafından 

gerçekleştirilen çalışmalar ile neoklasik büyüme teorisinin varsayımlarına bir tepki 

olarak ortaya atılmıştır. Sonraki yıllarda da finansal gelişme ve ekonomik büyüme 

arasındaki ilişkiyi incelemek üzere yapılan çalışmalarda içsel büyüme modelleri 

yoğun olarak kullanılmıştır.  

 

İçsel büyüme modelleri, fiziki ve beşeri sermayeye yapılan yatırımların 

iktisadi büyümenin ana belirleyicileri olduğunu ileri sürmektedir. İçsel büyüme 

teorileri teknolojik gelişmenin ekonomik sistemin içsel bir sonucu olduğunu 

vurgulamaktadır. Romer (1986) çalışmasında, içsel teknolojik değişimin bir denge 

modelini oluşturarak, uzun vadeli büyümenin ana kaynağının bilgi birikimi olduğunu 

iddia etmiştir. Özetle, içsel büyüme modelleri ekonomik büyümeyi sistem içerisinde 

aramakta ve sistemi dışarıdan etkileyen bir faktör bulunmadığı varsayımına 

dayanmaktadır. İçsel büyüme teorilerine göre optimal büyüme oranına ulaşılabilmesi 

için devletin ekonomik hayata müdahale etmesi gerekmektedir.  

 

Neoklasik büyüme teorisinden farklı olarak içsel büyüme teorilerinde, 

tasarruflardaki artış sadece kısa dönemde geçici etkiler yaratmamakta, uzun dönemde 

de büyüme üzerinde etkili olmaktadır. Ayrıca yakınsama hipotezi kabul 



 

32 

 

edilmemekte, az gelişmiş ülkelerin gelişmiş ülkeler ile olan gelir farkının artmaması 

için gerekli tedbirleri alması gerektiği vurgulanmaktadır. 

 

İçsel büyüme modellerinin ortaya çıkışı, finansal kalkınmanın ekonomik 

büyüme üzerindeki nedensel etkisinin incelenmesi konusuna ışık tutan önemli bir 

gelişme olmuştur. İçsel büyüme teorilerine göre, finansal gelişmenin ekonomik 

büyüme üzerindeki etkisi AK modelinden hareketle incelenebilir: 

 

 

: sermayenin verimlilik oranı 

: sermaye  

 

AK modeli, sermaye stoku artarken sermayenin getirisinin azalmayacağı 

varsayımı üzerine kurulmuştur.  numaralı denklem ise, toplam yatırımlardan 

sermaye stokunun aşınma payının çıkarılmasıyla elde edilen net yatırımları 

göstermektedir.  ve  numaralı denklemler birlikte ele alınarak  numaralı 

denkleme ulaşılabilir. 

 

 

: amortisman payı 

: tasarruf oranı 

: finansal sistemin etkinliği 
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 ve  numaralı denklemler kullanılarak gerekli sadeleştirme işlemleri 

yapıldığında  ve  numaralı denklemler elde edilir. 

 

 

 

İçsel büyüme modeli dahilinde, yukarıda belirtilen değişkenlerin ekonomik 

büyüme üzerine olan etkileri aşağıdaki şekilde açıklanabilir. 

 

Finansal gelişme, sermayenin verimlilik oranını ( ) artırarak ekonomik 

büyümeyi etkilemektedir. Etkin bir finansal sistem, kaynakları sermayenin en yüksek 

marjinal ürününe sahip olan projelere yönlendirerek kaynak dağılımını 

etkinleştirmektedir. Sermayenin etkin dağılımı sermayenin verimliliğini, dolayısıyla 

ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilemektedir. Finansal gelişmenin sermayenin 

verimliliğini arttırması konusu, Greenwood ve Jovanoviç (1990, s.1079-1081) 

tarafından incelenmiştir. Kullandıkları modelde, biri düşük getirili ve risksiz, diğeri 

yüksek getirili ve riskli iki çeşit üretim teknolojisi bulunmaktadır. Riskli teknoloji, 

toplulaştırılmış şok ve projeye özgü şok olmak üzere iki engelle karşı karşıyadır. 

Finansal servisler gözetleme, bilgi edinme ve risk dağıtma gibi fonksiyonlarıyla 

portföyleri yöneterek projeye özgü şokları neredeyse tamamıyla ortadan 

kaldırabilmektedir. Bu şekilde, finansal servisler yatırımları en yüksek getiri 

sağlayan araca yönlendirerek ve riski yatırımcılar arasında dağıtarak sermayenin 

verimliliğini arttırmaktadırlar (Tsuru, 2000, s.7).  
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Finansal sistemlerin etkinliği ( ), tasarrufların yatırımlara daha verimli bir 

şekilde dönüştürülmesini ifade etmektedir. En karlı projenin seçilebilmesi için diğer 

alternatif projelerin gözlemlenmesi gerekmekte, bu da işlem ve bilgi maliyetlerini 

beraberinde gerektirmektedir. Finansal aracılık sürecinde bu maliyetlerin azalması, 

daha çok tasarrufun yatırıma aktarılmasını sağlayarak iktisadi büyümeyi 

artırmaktadır. 

 

Finansal gelişme, tasarruf oranını ( ) dolayısıyla sermaye birikimini arttırarak 

ekonomik büyümeyi desteklemektedir. (Tsuru, 2000, s.7). 

 

4.3.3. McKinnon-Shaw Büyüme Teorisi 

  

Teorik temellerini McKinnon (1973) ve Shaw (1973)’un çalışmalarından alan 

“finansal liberalizasyon kuramı”, neoklasik büyüme teorisinin gelişmekte olan 

ülkelere uyarlanmış halidir. 

 

McKinnon-Shaw yaklaşımına göre, hükümetlerin finans piyasaları üzerinde 

uyguladıkları finansal baskılama politikaları ekonomik büyümeyi olumsuz yönde 

etkilemektedir. Finansal baskılama politikaları, finansal piyasaların kamu 

otoritelerinin baskı ve denetimlerine maruz kalması, piyasada para arz ve talebine 

göre değerini alması gereken faiz oranlarına müdahale edilerek negatif reel faiz 

politikası uygulaması olarak ifade edilebilir. Uygulanan düşük faiz politikası 

tüketimi daha cazip hale getirmekte, firmaların sermaye yoğun üretime yönelmesine 
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sebep olmakta ve tasarrufları optimal seviyenin altına indirerek ekonomik büyümeyi 

olumsuz yönde etkilemektedir. 

 

McKinnon ve Shaw devlet müdahalesinin finansal sistem içindeki etkilerini 

inceleyerek faiz oranı tavanları, yüksek rezerv ihtiyacı ve diğer finansal baskılama 

araçlarının finansal gelişmeye engel teşkil edeceğini ve dolayısıyla da ekonomik 

büyüme üzerinde olumsuz etkiler ortaya çıkaracağını savunmuşlardır. Finansal 

sektörde faiz oranı tavanlarının ve diğer kısıtlamaların kaldırılması sonucunu 

yaratacak olan liberalizasyon politikasının ekonomik büyümeyi hızlandıracağını ileri 

sürmüşlerdir. McKinnon-Shaw yaklaşımında daha yüksek faiz oranlarının tasarruf 

artışına ve sermayenin daha etkin dağılımının sağlanmasına yol açacağı 

vurgulanmıştır. 

 

Gelişmekte olan ülkelerde uygulanan bu yaklaşım teoride öngörüldüğü gibi 

sonuçlar doğurmamış, faiz oranlarının artması hali hazırda yüksek olan kamu 

borçlanma maliyetlerini arttırmış, bütçe açıklarına sebep olmuş ve borçların 

sürdürülebilirliğini etkilemiştir. Bunların sonucunda McKinnon (1991) görüşlerini 

revize ederek, bir ülkede finansal liberalizasyonun sağlıklı bir şekilde 

gerçekleştirilebilmesinin istikrarlı bir makroekonomik yapıya ve bankacılık 

sisteminde etkin bir denetim ve gözetim sistemine bağlı olduğunu vurgulamıştır. 
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5. LİTERATÜR TARAMASI 

 

Pay piyasaları ile reel sektör arasındaki ilişki finans-üretim-büyüme sorunsalı 

içinde önemli bir yer tutmaktadır ve bugüne kadar birçok araştırmaya konu olmuştur. 

 

Daha önceki bölümlerde, hisse senetleri piyasası ve endüstriyel üretim 

piyasası arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya yardımcı olacak temel kavramlar 

üzerinde durulmuştur. Bu bölümde ise, bu konuya ait ortaya atılan teorik 

düşüncelerin finans literatüründe edindiği yeri ortaya koymak amacıyla bu konuda 

yapılan araştırmalar ve dile getirilen yaklaşımlar hakkında bilgi verilmesi 

amaçlanmaktadır. 

 

Patrick (1966), finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi ilk 

defa kavramlaştırarak ele almış ve bu iki değişken arasındaki nedenselliğin iki farklı 

şekilde olabileceğini ifade etmiştir.  

 

İlki “talep takipli” olarak adlandırılan ilişki türünde finansal hizmetlerin, 

ekonomik büyüme düzeyine bağlı bir değişken olarak karşımıza çıktığını 

aktarmaktadır. Aynı zamanda tarım ve benzeri geçim kaynağı sektörlerinin 

modernizasyonu ve ticaretin yaygınlaşmasına bağlı olarak gelişme gösteren bir 

sektör olduğunu belirtmektedir. Bu doğrultuda günümüzde modern finansal 

kurumlar, reel ekonomi içerisinde yer alan tasarruf sahipleri ve yatırımcıların 

talebine bağlı olarak gelişme göstermektedir. Bu açıdan reel GSMH’nın büyümesinin 

hızlanması, beraberinde girişimciler için de dış kaynak ihtiyacı doğuracak ve böylece 
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finansal aracılık yapan kurumlara faaliyetlerini arttırma ve büyüme olanağı 

sağlayacaktır. Finansal servisler bu anlamda ekonomik büyüme süreci içerisinde 

öncü sektörlerin desteklenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yardımcı 

olmaktadır. 

 

Patrick tarafından ortaya konulan ve finansal gelişme düzeyi ile ekonomik 

büyüme arasındaki ilişkiyi tanımlayan ikinci nedensellik türü ise “arz öncüllü (finans 

liderliği)”dir. Arz öncü nedenselliğin fonksiyonlarını, kaynakların geleneksel ve 

düşük büyüme gösteren sektörlerden modern ve yüksek büyüme düzeyine sahip 

sektörlere transferini sağlamak, bu tür modern sektörlere karşı girişimciliği arttırmak 

ve teşvik etmek olarak sıralayabiliriz. Böylece finansal servisler, modern ve büyüme 

odaklı sektörlerin artmasında öncü bir rol oynayacaktır. 

 

Yıllar içerisinde yapılan araştırmalar doğrultusunda literatürde ekonomik 

büyüme ve finansal gelişmişlik arasındaki ilişki beş farklı nedensellik türü olarak 

ortaya konmuş olup aşağıda detaylarıyla maddelenmiştir. 

1- Aralarında hiçbir nedensel ilişki yoktur. 

2- Talep takipli: Finansal aktiviteler reel sektör aktivitelerinin bir sonucudur. 

3- Arz öncüllü: Reel sektör aktivitelerinin belirleyicisi finansal aktivitelerdir. 

4- Negatif etki: Finans sektörünün reel sektör üzerinde negatif bir etkisi 

bulunmaktadır. 

5- Karşılıklı etkileşim: Finans sektörü reel sektörün bir sonucudur aynı 

zamanda reel sektörün belirleyicisi de finans sektörüdür. 
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Çalışmanın bundan sonraki kısmında, sırasıyla yukarıdaki görüşleri ayrı ayrı 

savunan literatür çalışmaları incelenmiş ve yukarıda belirtilen görüşlerin temelini 

oluşturan düşünceler, incelenen çalışmalar ve modeller neticesinde analiz edilmeye 

çalışılmıştır. 

 

Finansal kesimdeki gelişmeler ile reel sektör arasındaki ilişkiyi açıklayan 

çalışmaların büyük kısmı bankacılık sektöründeki gelişmeler ile ekonomik büyüme 

arasındaki ilişkiye odaklanmıştır. Özellikle gelişmekte olan ekonomilerde hisse 

senedi piyasalarındaki gelişmeler ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki 

araştırılmaya başlanmıştır. Finansal gelişmeler ekonomik büyümenin iyi bir 

göstergesi olarak görünmesine rağmen, araştırmacılar bu ilişki konusunda ortak bir 

sonuca ulaşamamışlardır. Ayrıca sonuçlar, kurumsal özelliklere ve piyasa 

büyüklüklerine bağlı olarak ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilmektedir 

(Hondroyiannis, Lolos, Papapetrou, 2005, s.174).  

 

5.1. Aralarında Hiçbir Nedensel İlişki Yoktur 

 

Lucas (1988) ve Graff (2002) gerçekleştirdikleri çalışmalarda fiziksel 

sermaye birikimi, teknolojik değişim ve insan sermayesi birikimini vurgulayan üç 

ayrı büyüme modeline dayalı olarak ekonomik büyümeyi incelemiş ve akademik 

literatürde araştırmacıların finansal sektöre ve finansal gelişmişliğin boyutuna aşırı 

önem verdiklerini aktarmışlardır. Lucas (1988)’a göre, finansal sektör gelişimini 

ekonomik büyüme ile ilişkilendirmek yanlış bir öngörü olup ekonomik büyüme 

süreci içerisinde finansal sektörün rolünün ne olduğu tam olarak 
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açıklanamamaktadır. Bu anlamda Lucas (1988) ve Graff (2002)’ın finansal 

gelişmişlik ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiye atıfta bulunarak aralarında hiçbir 

nedensel ilişki olmadığını savundukları belirtilebilir. 

 

Naceur ve Ghazouani (2007), Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde 

bulunan ülkelerden seçilmiş 11 ayrı ülkenin hisse senedi piyasası ve bankacılık 

sektörü verilerini kullanarak bu değişkenlerin ekonomik büyüme üzerindeki 

etkilerini ortaya koymuşlardır. 1987-2003 yıllarını kapsayan veriler için 

Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi (GMM) yaklaşımı ile yaptıkları çalışmanın 

bulgu sonuçları, literatürde yaygın olan arz öncüllü görüşe göre farklı sonuçlar 

içermektedir. Bu anlamda, finansal gelişmişliğin Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölge 

ülkeleri kapsamına giren ülke ekonomilerinde ekonomik büyüme dinamiğinin 

etkilenmesi için önemli bir değişken olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Ulaşılan bu 

sonuç, finansal gelişmişlik düzeyinin etkisinin az gelişmiş ülkeler açısından farklılık 

gösterebildiğini ortaya koymaktadır. 

 

Kargı ve Terzi (1997) çalışmalarında Türkiye örneğinden hareketle reel 

sektör ve İMKB arasındaki nedensellik ilişkisini araştırmışlardır. 1986-1996 yılları 

arasındaki hisse senedi getirileri, faiz oranları, enflasyon ve sanayi üretim endeksi 

verilerini kullanarak VAR modeli analizi yapmışlardır. Çalışma neticesinde, 

İMKB’de meydana gelen değişimlerin büyük ölçüde enflasyon tarafından 

belirlendiğini, İMKB’deki değişimlerin kaynağının reel sektördeki değişimlerden 

farklı olarak enflasyonist baskılar olduğunu ve bu nedenle de İMKB’in reel 

kesimdeki değişimleri açıklama gücünün oldukça zayıf olduğunu öne sürmektedir. 
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Çalışma genel olarak, IMKB100 endeksi ile sanayi endeksi arasında bir ilişki 

olmamasının, Türkiye’de reel sektörle finansal sektör arasında nedensel bir ilişki 

olmadığı yönünde yorumlanması gerektiğini aktaran bir sonuç ve değerlendirme 

içermektedir. 

 

Chang (2002, s.869–873) çalışmasında, merkezi planlı ekonomi olan Çin için 

1987-1999 yılları arasındaki GSYİH, ithalat-ihracat ve para arzı verilerini kullanarak 

standart Granger nedensellik testi ile talep takipli ve finans öncüllü hipotezlerini 

araştırmış, finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasında uzun dönemli bir ilişkinin 

varlığını ortaya koyamamıştır. Talep takipli ve finans öncüllü hipotezlerin her ikisi 

de Chang (2002)’ın gerçekleştirdiği çalışma kapsamında doğrulanamamıştır. 

 

5.2. Talep Takipli (demand-following): Finansal aktiviteler reel sektör 

aktivitelerinin bir sonucudur 

 

Günümüzde modern finansal kurumların ve gelişmiş finansal varlıkların, 

yükümlülüklerin ve ilişkili finansal hizmetlerin yaratılmasının, reel ekonomideki 

yatırımcılar ve tasarruf sahiplerinin bu hizmetleri talep etmelerinin bir sonucu olduğu 

görüşünü temsil etmektedir. Bu doğrultuda, günümüzde finansal sistemin gelişmesi, 

Patrick (1966, s.174)’e göre geniş kapsamlı bir ekonomik gelişmenin sonucudur.  

 

1950’li yıllardan itibaren ortaya çıkan gelişmeler neticesinde ekonomik 

büyümenin finansal gelişmeye neden olduğu görüşü hakim olmaya başlamıştır. Bu 

anlamda Joan Robinson (1952, s.86),  ekonomik büyümenin finansa öncülük etmekte 
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olduğunu ve ortaya çıkan her ihtiyacın finansal kesime yönelik yeni düzenlemeleri 

beraberinde getirdiğini öne sürmüştür.  

 

Bu durum yine Robinson’un ortaya attığı “Girişim yol gösterir, finans takip 

eder” sözleriyle özetlenmektedir. Bu görüş genel anlamda, ekonominin reel sektöre 

olan ilgisi ve duyarlılığı arttıkça, reel sektörün finansal hizmetlere olan talebinin 

artacağını ve bu sayede finansal hizmetlerin gelişmişliğinin hızlanacağını ortaya 

koymuştur (Levine, 1997, s.688). Levine (1997) makalesinde finans sektörü ve 

ekonomik büyüme ilişkisini şekil 6’daki gibi özetlemiştir. 

 

Bu doğrultuda ekonomik gelişmelerin belirli tipteki finansal anlaşmalar için 

talep yarattığı ve finansal sistemin bu taleplere kendiliğinden cevap verdiği ileri 

sürülebilir (King ve Levine, 1993b, s.513–514; Levine, 1997, s.688). 
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Şekil 6: Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Süreci 
Kaynak: Levine, 1997, s.691. 

 

Fifield, Power ve Sinclair (2002) gelişmekte olan 13 hisse senedi piyasası ile 

küresel ve yerel ekonomik faktörler arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Çalışmada 

kullanılan veriler 1987-1996 dönemine aittir. Küresel değişkenler olarak dünya 

sanayi üretimi ve dünya enflasyonunu; yerel değişkenler olarak GSYİH, enflasyon ve 

faiz oranlarını ele almışlardır. Çalışmaları sonucunda hem küresel hem de yerel 

ekonomik faktörlerin gelişmekte olan hisse senedi piyasası getirileri üzerinde önemli 

rolleri olduğunu saptamışlardır. 

Büyüme Kanalları 

- Sermaye birikimi 

- Teknolojik yenilik 

Ekonomik Büyüme 

Finansal Fonksiyonlar 

- Tasarrufların hareketliliği 

- Kaynak tahsisi 

- Kurumsal kontrol 

- Risk yönetimi 

- Mal, servis ve sözleşme ticaretinin kolaylaştırılması 

Piyasa Sürtünmeleri 

- Bilgi maliyetleri 

- İşlem maliyetleri 

Finansal Piyasalar ve Aracılar 
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Husain (2006) ise çalışmasında, hisse senedi getirileri ile Pakistan ekonomisi 

için reel sektörü temsilen alınan reel GSYİH, reel tüketim harcamaları ve reel yatırım 

harcamaları gibi değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisini araştırmıştır. 1959-2005 

yıllarını kapsayan çalışmada standart Granger nedensellik testi kullanılmıştır. Analiz 

bulguları hisse senedi fiyatları ile reel sektör değişkenleri arasında uzun dönemli 

ilişkinin varlığını ortaya koymaktadır. Nedensellik ilişkisinde ise sadece reel 

sektörden hisse senedi fiyatlarına yönelik tek yönlü bir nedenselliğin olduğu 

belirlenmiştir. 

 

5.3. Arz Öncüllü (supply-leading): Reel sektör aktivitelerinin belirleyicisi 

finansal aktivitelerdir 

 

Arz öncüllüğü, finansal hizmetlere önceden talep olmaksızın finansal 

kurumların yaratılması ve finansal varlıkların, yükümlülüklerin, bunlarla ilişkili 

finansal hizmetlerin arzının önceden varlığının gerekli olduğunu savunmaktadır. Bu 

gelişmelerin büyümeyi teşvik edici olduğunu ve girişimcilerin finansal varlık ve 

hizmetlere talepte bulunmalarını zorunlu kılmadığını ileri sürmektedir (Patrick, 1966, 

s.175-176). 

 

Finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin tespitine ilişkin 

çalışmalar Bagehot (1878), Schumpeter (1912) ve Hicks (1969) tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Dönemin ünlü ekonomistlerinden Bagehot ve Hicks, 

çalışmalarında finansal gelişmelerin İngiltere’nin endüstrileşmesine hangi düzeyde 
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katkıda bulunduğunu ortaya koymaya çalışmışlar ve finansal gelişmelerin oldukça 

yüksek katkıları olduğunu ileri sürmüşlerdir. Çünkü endüstri kesiminde yoğun iş 

hacmine neden olabilecek pek çok işletme finansal kesim tarafından fonlanmaktadır.  

Schumpeter ise konuyu yenilikçi bakış açısı ile ele alarak, finans kesiminin yüksek 

getiriye sahip sektörleri başarılı şekilde belirlediğini ve fonladığını, bu sektörlerin ise 

genellikle yenilikçi sektörler olduğunu savunmuştur. Ayrıca finansal gelişmelerin 

teknolojik yenilikleri teşvik etmesinin endüstriyel üretime yardımcı olduğunu ifade 

etmiştir (Schumpeter, 1993, s.69-70; Sinha, 2001, s.63; Wagabaca, 2004, s.3). 

 

Schumpeter’e ve onunla benzer görüşleri savunan diğer ekonomistlere göre, 

finansın büyümeye öncü olduğu iki farklı kanal bulunmaktadır. İlki, kaynakların 

daha etkin tahsisinde finansal aracıların rolünü vurgulayan ve “toplam faktör 

verimliliği” olarak adlandırılan kanaldır. Bu kanal bilgi asimetrilerini düzeltmekte ve 

daha iyi proje seçimine neden olan yenilikçi finansal teknolojiler yoluyla 

işlemektedir. “Faktör birikim kanalı” olarak adlandırılan ikinci kanal ise, bireysel 

finansman yerine organize olmuş finansmanın yayılmasını sağlamaktadır. Ayrıca bu 

kanal finansal aracıların, verimsiz olacak kaynakları verimli alanlara doğru harekete 

geçirmek ve proje bölünmezliğinin üstesinden gelmek şeklinde firmalara yardım 

etme yeteneği üzerine odaklanmaktadır. (Rousseau ve Vuthipadadorn, 2005, s.88-

89). 

 

Bu konuda en kapsamlı çalışmalardan biri King ve Levine (1993) tarafından 

yapılmıştır. King ve Levine (1993), 1960-1989 yıllarını kapsayan çalışmalarında 

finansal aracılık düzeyinin, uzun dönemli ekonomik büyüme oranı, sermaye birikimi 
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ve verimlilikteki artışın iyi bir kestiricisi olduğu yönünde sonuca ulaşmışlardır. 

Levine ve Zervos (1996) ise çalışmalarında, seçilmiş 41 ülkenin 1976-1993 yılları 

arasındaki GSYİH, enflasyon oranı ve hisse senedi getirileri verilerini 

kullanmışlardır. Regresyon analizi sonucunda hisse senedi piyasasının gelişimi ve 

reel sektör büyümesi üzerine değerlendirmelerde bulunmuş ve hisse senedi 

piyasasının gelişimi ile uzun dönem reel sektör büyümesi arasında pozitif bir ilişki 

olduğu ve bu ilişkinin arz öncüllü hipotezi desteklediği sonucuna ulaşmışlardır. 

 

Bazı iktisatçılar (Rousseau (2002), Hassapis ve Kalyvitis (2002)), finansal 

gelişmenin yüksek oranda ekonomik büyümeyi gerçekleştirmek için gerekli 

koşullardan biri olduğu görüşünü öne sürmektedirler (Ahmed ve Ansari, 1998, s.504-

505). Bu, Patrick (1966) tarafından finansal gelişmelerin “arz öncüllü” durumu 

olarak adlandırılmaktadır. Bu durumda, finansal büyüme ve finansal aracılık 

işlemleri iki önemli kanal yoluyla ekonomik büyümeye katkı yapmaktadır. Bu 

kanallar:  

- Sermaye birikiminin etkinliğini arttırmak, 

- Tasarruf oranını ve bu sayede yatırım oranını arttırmaktır. 

 

Bu konuda çalışma yapan De Gregorio ve Guidotti (1995) ise, seçilmiş 100 

ülkenin özel sektör kredi hacmi ve GSYİH verilerine regresyon analizi uygulamıştır. 

1960–1985 dönemi arasında finansal gelişme düzeyinin beraberinde ekonomik 

büyümeyi ne derece arttırdığını panel veri yöntemi kullanarak incelemiş ve 

büyümenin finansal gelişmişlikle paralel bir şekilde artış gösterdiğini ortaya 

koymuştur. Bu pozitif ilişkinin orta ve alt gelir düzeyine sahip ülkelerde daha güçlü, 
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gelişmiş ülkelerde ise daha zayıf olduğunu tespit etmişlerdir. Bunun nedenini ise 

gelişmiş finansal piyasalara sahip ülkelerde bankacılık sektörünün finansal sistem 

içindeki rolünün, gelişmekte olan bir ekonomideki kadar önemli olmamasına 

bağlamışlardır. Latin Amerika için finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasında 

negatif ilişki tespit etmişler ve finansal gelişmenin ekonomik büyümeye olan 

etkisinin %25’lik kısmının toplam yatırım hacmindeki artıştan, %75’lik kısmının ise 

ortalama yatırım verimliliğindeki artıştan kaynaklandığını ileri sürmüşlerdir. Latin 

Amerika için bu ilişkinin negatif yönlü olmasını da 1970 ve 1980’lerde yaşadıkları 

başarısız serbestleşme tecrübelerinin yatırım verimliliği üzerinde yarattığı negatif 

etki olarak açıklamışlardır.  

 

Arestis, Demetriades ve Luintel (2001) ise, gerçekleştirdikleri çalışmada 

iktisadi faktörler açısından beş gelişmiş ülkeye (Almanya, İngiltere, Japonya, 

Amerika ve Fransa) ait sermaye piyasası gelişmesi ve beraberinde bankacılık sektörü 

ve hisse senedi piyasası gelişmesinin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini VECM 

ile araştırmışlardır. 1973-1998 yılları arasında değişen dönemler için reel GSYİH, 

nominal GSYİH, hisse senedi getirileri ve yurtiçi kredi hacmi verilerini 

kullanmışlardır. Analiz sonucuda incelenen sektörlerin ekonomik büyümeyi 

artırmaya katkıda bulunduğunu, fakat bankacılık sektörüne yönelik gelişmenin 

ekonomik büyümeye etkisinin hisse senedi piyasası gelişmesinin etkisinden daha 

fazla olduğunu ortaya koymuşlardır. Çalışmada, bankacılık ve hisse senedi 

piyasasındaki gelişmelerin uzun vadede ekonomik büyümeye pozitif bir katkısı 

olduğu yönünde ortak bir yargıya varılmıştır. 
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Kularatne (2001), Güney Afrika’da finansal derinliğin uzun dönemli 

ekonomik büyüme üzerindeki etkisini 1954-1992 yılları kapsamında VECM ile 

analiz ederek finansal sistemin GSYİH üzerinde yatırım oranı yoluyla dolaylı bir 

etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

 

Rousseau (2002), farklı inceleme dönemleri açısından dört ayrı ülkeyi 

kapsayan (Almanya (1600-1794), İngiltere (1700-1850), ABD (1790-1850) ve 

Japonya (1880-1913)) ve Granger nedensellik testi yaptığı çalışmasında, finansal 

sistem içerisinde faaliyet gösteren finansal kurumların ticaret ve sanayileşmenin 

gelişmesinde önemli bir role sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bu anlamda 

finansal piyasaların gelişmesi ve yeni ürünlerin ortaya çıkması beraberinde reel 

sektörün de büyümesini arttırmaktadır. 

 

Wurgler (2000) incelemesinde finansal piyasalar ile sermaye tahsisi 

arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için 65 farklı ülkeye ait 1963-1995 yılları arasında 

değişen dönemler için ekonomik büyüme ve finansal piyasa değişkenlerini 

kullanmıştır. Elde edilen bulgular, finansal piyasalara ait değişkenlerin sermaye 

birikimini ve dağılımını etkilediğini ortaya koymuştur. Bu anlamda, gelişmiş finansal 

piyasalara sahip ülkelerin gelişmekte olan reel sektörlere ait yatırımlarını artırırken 

gerilemekte olan reel sektörlere ait yatırımlarını azaltan bir strateji izledikleri 

söylenebilir. 

 

Hassapis ve Kalyvitis (2002) ise gerçekleştirdikleri çalışmada G-7 ülkeleri 

olarak bilinen gelişmiş ekonomilere sahip ülkelerin hisse senedi piyasalarındaki fiyat 
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değişimi ile ekonomik büyüme düzeyi arasındaki nedensel ilişkiyi 1949-1998 yılları 

arasında değişen dönemler için VAR yöntemiyle incelemişlerdir. Çalışma 

neticesinde, hisse senedi fiyatlarındaki değişimler ile reel sektörde yaşanan üretim 

artışı arasında çok güçlü bir ilişkinin olduğunu ortaya koymuşlardır.  

 

Rioja ve Valev (2004)’e göre, yüksek gelişmişlik düzeyine ve GSMH’ya 

sahip ülkelerde finans sektörü büyümeyi verimlilik artışı üzerinden etkilemekte iken, 

düşük gelişmişlik düzeyine ve GSMH’ya sahip ülkelerde ise finans sektörü 

ekonomik büyümeyi sermaye birikimi üzerinden etkilemektedir. 1961-1995 yılları 

için Robust tahmin yöntemleri kullanılan çalışmanın sonuçlarına göre, finansal 

gelişmişlik verimlilik artışına ülkeler belirli bir GSMH düzeyine ulaştıktan sonra 

katkıda bulunabilmektedir. 

 

Aslan ve Küçükaksoy (2006) Türkiye örneğinden hareketle gerçekleştirdikleri 

çalışmada, standart Granger nedensellik testini 1970-2004 dönemi için GSMH ve 

özel sektör kredi hacmi yıllık verilerine uygulamışlardır. Çalışmada ekonomik 

büyümeyi temsilen kişi başına düşen reel GSMH verileri, finansal gelişmişlik olgusu 

içinse özel sektör finansal aracılık hizmetlerini ve bu tür faaliyetlerin yatırım 

harcaması kanalıyla üretken sektörlere aktarımını ortaya koyabilecek özel sektör 

kredi hacmi büyüklüğü verileri ele alınmıştır. Granger nedensellik testi sonuçlarına 

göre, ilişkinin yönü arz öncüllü hipotezin desteklediği şekilde gerçekleşmiş, 

Türkiye’de finansal gelişmişlik düzeyinden ekonomik büyümeye doğru bir 

nedensellik ilişkisi olduğu bulgularla ortaya konmuştur. 
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Kaplan (2008) Türk hisse senedi piyasasının reel ekonomik faaliyetler üzerine 

etkisini incelemiştir. Bu bağlamda VAR modelinde 1987:1 ve 2006:4 dönemlerini 

kapsayan üçer aylık hisse senedi endeksi ve GSYİH verileri kullanılmıştır. İnceleme 

neticesinde, reel ekonomik faaliyetler ile hisse senedi fiyatları arasında uzun vadeli 

bir ilişkinin varlığı ortaya konmuştur. Kısacası Türkiye örneğinden hareketle 

gerçekleştirilen çalışmada hisse senedi fiyatlarının reel ekonomik faaliyetlerdeki 

değişimle ilişkili olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, araştırma bulgularına göre 

nedenselliğin yönü hisse senedi fiyatlarından reel ekonomik faaliyetlere doğru 

gerçekleşmektedir. 

 

Türedi ve Berber (2010), çalışmalarında finansal kalkınma ve ticari açıklık ile 

ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi Türkiye için incelemişlerdir. Finansal 

kalkınmayı temsilen özel sektöre verilen yurtiçi kredilerin nominal GSYİH’ye oranı, 

ticari açıklığı temsilen ihracat ve ithalat toplamının nominal GSYİH’ye oranı ve 

ekonomik büyümeyi temsilen kişi başı reel GSYİH ele alınmıştır. Veriler yıllık 

bazda olup 1970-2007 dönemine aittir. Uzun dönemli ilişkiyi tespit etmek için 

Johansen-Juselius eş bütünleşme testi, kısa dönemli ilişkiyi tespit etmek içinse VAR 

nedensellik analizi kullanılmıştır. Eş bütünleşme analizi sonucunda Türkiye’de bu üç 

değişken arasında uzun dönemli bir ilişki tespit edilmiştir. VAR nedensellik analizi 

sonuçlarına göre ise, ticari açıklık ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü bir ilişki, 

finansal kalkınma ile ekonomik büyüme arasında finansal kalkınmadan ekonomik 

büyümeye doğru tek yönlü bir ilişki bulunmuştur. 
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5.4. Finans sektörünün reel sektör üzerinde negatif bir etkisi bulunmaktadır 

 

Bencivenga ve Smith (1991), Bhide (1993) ve Stiglitz (1994) finansal gelişme 

ile ekonomik büyüme arasında zayıf bir ilişkinin var olduğunu öne sürerek finansal 

gelişmenin ekonomik büyüme sürecinde negatif bir rolünün de olabileceği olasılığını 

gündeme getirmişlerdir. 

  

Ram (1999), finansal gelişmişlik düzeyi ve ekonomik büyüme arasındaki 

ilişkinin, King ve Levine (1992)’in ortaya koyduğu şekilde olumlu 

gerçekleşmediğini, aksine negatif olabileceğini öne sürmektedir.  

 

Artan (2007) ise çalışmasında düşük, orta ve yüksek gelir grubu olmak üzere 

üç farklı gelir grubu sınıflamasına giren 79 farklı ülke için panel veri analizi tekniği 

kullanarak finansal gelişmişlik ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 

1980-2002 dönemine ait kişi başına düşen gelir, finansal kalkınma düzeyi, 

yatırımların GSYİH’ye oranı, ithalat toplamının GSYİH’ye oranı ve dış ticaret haddi 

verileri ile yapılan analizde tesadüfi etkiler modeli kullanılmıştır. Araştırma sonuçları 

neticesinde söz konusu ilişkinin, orta ve yüksek gelir düzeyine sahip ülkeler için 

olumlu, düşük gelir düzeyine sahip ülkeler için ise olumsuz yönde olduğu ortaya 

konmuştur. 
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5.5. Karşılıklı etkileşim: Finans sektörü reel sektörün bir sonucudur aynı 

zamanda reel sektörün belirleyicisi de finans sektörüdür 

 

Finansal gelişmişlik ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin ortaya 

konmasında McKinnon-Shaw modeli önemli bir konuma sahiptir. McKinnon ve 

Shaw’a göre, hükümet tarafından finansal sistem ve bankacılık sistemi üzerine 

konulan çeşitli kısıtlamalar beraberinde finansal sistemin gelişimini yavaşlatabilir ve 

ekonomik büyüme üzerinde olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir (Atindehou, 2005, 

s.779). 

 

McKinnon-Shaw modelinde kredi ve mevduat oranlarına konulan tavanların 

negatif etkileri, modelin ortaya koyduğu en önemli nokta olarak ortaya çıkmaktadır. 

Nominal faizler üzerindeki sınırlamalar beraberinde finansal gelişmişliği ve derinliği 

azaltmakta, neticede büyümeyi de olumsuz etkilemektedir. Bu açıdan faiz sınırlaması 

uygulaması tasarrufları ve diğer anlamda ödünç alınabilir fon miktarını 

azaltmaktadır. Ayrıca düşük seyreden faiz oranları beraberinde sermayenin marjinal 

verimlilik oranını (MVO) da etkilemektedir (Aslan, 2001, s.34; Andersen ve Tarp, 

2003, s.191). 

 

McKinnon-Shaw modelinin finansal ve reel sektörler arasındaki ilişkiyi tam 

olarak ortaya koyamadığı fikrinin giderek öne çıkmasıyla birlikte yeni ekonomik 

büyüme modelleri ortaya konmaya başlamış ve içsel büyüme modelleri kavramı 

geliştirilmiştir. Bu anlamda Pagano (1993), Bencivenga ve Smith (1991) gibi 

araştırmacılar farklı içsel büyüme modelleri ortaya koymuşlardır. Bencivenga ve 

Smith (1991) oluşturdukları içsel büyüme modelinde, finansal kurumların 
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gelişmesinin beraberinde reel sektörü ve ekonomik büyümeyi de etkilediğini ortaya 

koymuştur. 

 

Liljeblom ve Stenius (1997), makroekonomik dalgalanmalar ile hisse senedi 

piyasası arasındaki ilişkiyi Finlandiya için 1920-1991 dönemindeki aylık verileri 

kullanarak analiz etmişlerdir. GARCH metodunu kullandıkları çalışma sonucunda, 

hisse senedi piyasası dalgalanmaları ile makroekonomik dalgalanmalar arasında çift 

yönlü bir nedensellik bulmuşlardır. 

 

Ünlü kalkınma iktisatçısı Arthur Lewis, finansal gelişmişlik ve ekonomik 

büyüme arasında çift taraflı bir ilişki türünün mevcut olduğunu öne sürerek, finansal 

piyasaların iktisadi büyümenin bir sonucu olarak tanımlanması gerektiğini 

savunmuştur. Fakat ilerleyen dönemlerde ise finansın reel ekonominin gelişmesine 

katkıda bulunarak ekonomik büyümeyi teşvik edici önemli bir unsur olarak rol 

oynadığını aktarmıştır (Kirkpatrick ve Green, 2002, s.207). 

 

Zhang ve Yao (2002), merkezi ve planlı ekonomiden piyasa tabanlı bir 

ekonomiye geçiş gerçekleştiren ve karma bir ekonomik yapıyı bünyesinde barındıran 

Çin’de, finansal gelişmişlik ve ekonomik büyüme arasında çift yönlü bir nedensellik 

ilişkisi olduğunu ortaya koymuştur. 

 

Yukarıdaki araştırmalara benzer şekilde Shan, Morris ve Sun (2001) finansal 

gelişmişlik ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi tavuk-yumurta ilişkisine 

benzetmişlerdir. Gerçekleştirdikleri çalışmada 9 farklı OECD ülkesi (Avustralya, 
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Kanada, Danimarka, Fransa, İtalya, Japonya, Yeni Zelanda, İngiltere ve Amerika) ve 

Çin için 1970-1998 yılları arasındaki GSYİH ve kredi hacmi verilerini kullanarak 

VAR modeli analizi yapmışlardır. Finansal gelişmişlikten ekonomik büyümeye 

doğru ve ekonomik büyümeden finansal gelişmişliğe doğru çift taraflı bir 

nedenselliğin olduğunu ortaya koymuşlardır.  

 

Bu konuda yapılan araştırmaları incelediğimizde, alınan verilere ve ülkelere 

göre aynı çalışmada birden fazla sonuca ulaşıldığı da görülmektedir. Bunlardan ilki 

Mutan ve Çanakçı (2007)’nın makroekonomik gelişmelerin Türk hisse senedi 

piyasası üzerindeki etkilerini incelediği çalışmadır. Çalışmada makroekonomik 

değişkenler olarak reel sektörü temsil etmesi amacıyla sanayi üretim endeksi, para 

boyutunu temsil etmesi amacıyla ise para arzı ve enflasyon kullanılmıştır. Veriler 

2000 yılı Ocak ayı ve 2007 yılı Nisan ayı aralığını kapsamaktadır ve aylık 

periyottadır. Regresyon analizi yapılan çalışmada para arzındaki artışın BIST100 

endeks getirisini pozitif yönde etkilediği, enflasyonun getiri ile negatif yönde bir 

ilişkisi olduğu ve sanayi üretimi endeksinin ise endeks getirisi üzerinde herhangi bir 

etkisi olmadığı tespit edilmiştir. 

 

Enisan ve Olufisayo (2008), 1980-2004 yılları arasındaki verileri kullanarak 

yedi adet Afrika ülkesi için hisse senedi piyasasının gelişimi ile ekonomik büyüme 

arasındaki ilişkiyi test etmiştir. VECM kullanarak elde ettikleri sonuçlar, Mısır ve 

Güney Afrika’da hisse senedi piyasasındaki gelişimin ekonomik büyümeye neden 

olduğunu göstermiştir. VAR yöntemi ile Fildişi, Fas, Kenya ve Zimbabve’de ise 
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ekonomik büyüme ile hisse senedi piyasasındaki gelişim arasında çift yönlü bir ilişki 

olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

 

Aydemir (2008) ise, çalışmasında finansal gelişme ile ekonomik büyüme 

arasındaki ilişkiyi 1998 yılı ilk çeyreği ve 2008 yılı ikinci çeyreği arasındaki döneme 

ait BIST100 endeksi, GSYİH, özel kesim tüketim harcamaları ve özel kesim yatırım 

harcamaları verilerini kullanarak araştırmıştır. Hata düzeltme modeli (ECM) ve 

standart Granger nedensellik testi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda hisse senedi 

getirileri ile GSYİH ve özel kesim tüketim harcamaları arasında uzun dönemli ilişki 

ve iki yönlü Granger nedenselliği tespit edilmiştir. Ayrıca, hisse senedi getirilerinden 

özel kesim yatırım harcamalarına doğru tek yönlü bir nedensellik bulunmuştur. 

 

Nişancı, Karabıyık ve Uçar (2011) gerçekleştirdikleri çalışmada ekonomik 

büyüme ile finansal gelişme arasındaki ilişkiyi D-8 ülkeleri (Bangladeş, Endonezya, 

İran, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Türkiye) için araştırmışlardır. Çalışmadaki 

veriler 1960-2009 dönemini kapsamaktadır. Kullanılan değişkenler kişi başına düşen 

milli gelir, bankacılık sektörünün sağladığı toplam kredi miktarı, özel sektöre verilen 

kredi miktarı ve banka likit varlıklarının milli gelire oranıdır. Hata düzeltme modeli 

(ECM) ve standart Granger nedensellik testi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, 

kullanılan değişkenler arasında uzun dönemli ilişki tespit edilmiştir. Ekonomik 

büyüme üzerinde en etkili olan finansal değişkenin özel sektör kredileri olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Sadece Malezya’da bir nedensellik ilişkisine rastlanmazken, 

Mısır’da iki yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Endonezya, İran ve Nijerya’da talep 
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yanlı hipotez, Bangladeş, Pakistan ve Türkiye’de ise arz yanlı hipotez 

doğrulanmıştır. 

 

Yukarıda aktarılan birbirinden farklı nedensellik analizleri ve açıklamaları 

neticesinde elde edilen sonuçların her biri, mevcut araştırmaların finansal gelişme ve 

ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi ortaya koyarken ülkeden ülkeye, farklı zaman 

dilimlerine ve farklı diğer bağımsız değişkenlere göre bile değişiklik 

gösterebileceğini ortaya koymaktadır.  

 

Aşağıdaki tabloda finansal gelişmişlik ve ekonomik büyüme arasındaki 

ilişkinin ortaya konması amacıyla gerçekleştirilen akademik araştırmaların özet bir 

listesi bulunmaktadır. 

 

 

Tablo 1: Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki Üzerine 

Yapılan Çalışmalar 

Yazar Çalışmanın Niteliği Sonuçlar 

King ve Levine 

(1993) 

Ülkeler arası çalışma, 

1960–1980 dönemine ait 

80 ülke 

Finansal gelişmenin tüm göstergeleri 

gelecek ekonomik büyüme oranlarıyla, 

fiziksel sermaye birikimiyle ve ekonomik 

etkinlik artışıyla çok güçlü bağlantılıdır. 

Levine ve 

Zervos 

(1996) 

Bağımlı değişken olarak 3 

büyüme oranı kullanan 77 

ülkeli yatay kesit analizi 

Finansal derinliğin göstergeleri ve likidite 

ile büyüme arasında üç yönden 

istatistiksel pozitif anlamlı ilişki 

bulunmaktadır; bunlar çıktının büyümesi, 
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yatırımın büyümesi ve verimliliğin 

artmasıdır. 

Jayaratne ve 

Strahan (1996) 

50 ABD eyaletini içeren 

panel veri analizi (1972–

1992) 

Bankanın verdiği borçların kalitesinin 

artmasının, daha hızlı ekonomik 

büyümeye neden olduğu sonucuna 

varmıştır. 

Levine (1997) Yatay kesit analizi Finansal gelişme ve ekonomik büyüme 

arasında pozitif bağlantı bulunmaktadır. 

Finansal sistemin yapısı ve fonksiyonları 

ile ilgili kanıtlar yetersizdir. 

Rousseau ve 

Wachtel (1998) 

5 sanayileşmiş ülke için 

zaman serisi analizi 

(ABD, Kanada, İngiltere, 

İsveç, Norveç) 

Çıktıdan aracılığa çok küçük bir geri 

besleme kanıtı ile finans büyümeyi 

öngörmektedir. 

Rajan ve 

Zingales 

(1998) 

Firma ve endüstri 

temelinde geniş bir ülke 

topluluğu için zaman 

serisi analizi (1980– 1990) 

Finansal gelişmenin, ekonomik büyüme 

üzerinde oldukça büyük bir etkisi 

bulunmaktadır. İyi bir finansal sistem, dış 

finansmana bağlı endüstrilere rekabetçi 

avantaj sağlamaktadır. 

Neusser ve 

Kugler (1998) 

OECD ülkelerinin imalat 

sanayileri-zaman serisi 

analizi 

Finans büyümeyi öngörmektedir. Finansal 

gelişme, imalat sanayi toplam faktör 

verimliliği ve imalat sektörü GSYİH’sı ile 

eş bütünseldir. Çalışmanın sınırları: 

finansal aracılık gelişimi önde gelen 
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gösterge olabilir, fakat büyümenin altında 

yatan neden değildir. 

Levine ve 

Zervos 

(1998) 

Ülkeler arası analiz (1976-

1993) 

Hem likit hisse senedi piyasaları hem de 

gelişmiş bankacılık sektörü büyümeyi, 

sermaye birikimini ve verimlilik artışını 

pozitif şekilde etkilemektedir. Hisse 

senedi piyasası boyutu, volatilite ve 

uluslararası entegrasyon, büyümeyle 

sağlam bir şekilde bağlantılı değildir. 

Demirgüç-Kunt 

ve Maksimoviç 

(1998) 

30 gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülke için ülkeler arası 

analiz 

Aktif hisse senedi piyasası ve iyi gelişmiş 

bir yasal sistem firmanın büyümesini 

kolaylaştırır. 

Levine, Loayza 

ve Beck (2000) 

Yatay kesit çalışması ve 

dinamik panel teknikleri 

Finansal gelişme ve uzun dönemli 

büyüme arasında eş zamanlılıktan 

doğmayan güçlü bir pozitif ilişki 

bulunmaktadır. 

Beck, Levine ve 

Loayza (2000) 

Yatay kesit çalışması, 

enstrümantal değişken 

prosedürü, dinamik panel 

teknikleri 

Finansal aracıların GSYİH’nın 

büyümesini besleyen toplam faktör 

verimliliği büyümesine, pozitif ve büyük 

etkisi vardır. Finansal aracılığın gelişmesi 

ve hem fiziksel sermaye büyümesi hem de 

bireysel tasarruf oranları arasındaki uzun 

dönemli bağlantı zayıftır. 

Kang ve Sawada 20 ülke için zaman serisi Finansal gelişme ve ticari serbestleşme, 



 

58 

 

(2000) verileri ile içsel Büyüme 

Modeli analizi 

beşeri sermaye yatırımlarının marjinal 

faydasını arttırarak iktisadi büyümeyi 

hızlandırır. 

Arestis, 

Demetriades ve 

Luintel (2001) 

5 gelişmiş ülke ile zaman 

serisi analizi 

Bankalar ve sermaye piyasalarının 

gelişimi ekonomik büyümeyi 

hızlandırmakta, ancak bu süreçte bankalar 

daha önemli bir rol oynamaktadır. 

Arestis (2002) 6 Gelişmekte 

olan ülke ile standart 

ekonometrik teknikler 

Finansal liberalizasyon oldukça karmaşık 

bir süreçtir ve finansal gelişmenin etkisi 

belirsizdir. 

Al-Yousif (2002) 30 Gelişmekte olan ülke 

üzerinden panel veri 

analizi 

Finansal gelişme ve ekonomik büyüme 

arasında çift yönlü nedensellik olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Shan and 

Morris 

(2002) 

OECD ve Asya 

ülkeleri üzerimden VAR 

ve Granger 

Nedensellik testi 

Bazı ülkeler için ortaya çıkan iki yönlü 

ilişki, diğer ülkeler için tek yönlü 

bulunmuştur. 

Kar ve Pentecos 

(2002) 

Türkiye örneği üzerinden 

VAR ve Granger 

Nedensellik Testi 

Ekonomik büyümenin finansal sektörün 

gelişimine 

öncülük ettiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Müslümov ve 

Aras (2002) 

OECD örneği üzerinden 

Granger Nedensellik 

(Sims Testi) 

Sermaye piyasasının gelişmesinden 

ekonomik büyümeye doğru tek yönlü 

nedensellik sonucuna ulaşılmıştır. 

Dritsakis ve Yunanistan örneği Finansal gelişmeden ekonomik büyümeye 
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Adamopoulos 

(2004) 

üzerinden VAR 

Metodolojisi 

doğru bir nedensellik ilişkisi olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Thangavelu vd. 

(2004) 

Avustralya örneği 

üzerinden VAR 

Metodolojisi 

Ekonomik büyümeden finansal aracıların 

gelişimine doğru bir nedensellik olduğu, 

ancak finansal piyasaların gelişiminin 

ekonomik büyümeye neden olacağı 

şeklinde bir kanıta ulaşılamadığı 

belirtilmiştir. 

Shan (2005) 10 OECD ülkesi ve Çin 

VAR Metodolojisi 

Ele alınan ülke örneklerinin çoğu için, 

finansal gelişme iktisadi büyümeye 

öncülük etmektedir. 

Chang ve 

Caudill 

(2005) 

Tayvan örneği üzerinden 

VAR Metodolojisi 

Finansal gelişmeden iktisadi büyümeye 

doğru bir nedensellik bulunmuş, yani arz 

kaynaklı hipotez doğrulanmıştır. 

Onur (2005) Türkiye örneği üzerinden 

Granger Nedensellik 

(Otoregresif model) 

Türkiye ekonomisinde finansal 

liberalizasyon sonrasında, ilk iki yıl için 

finansal liberalizasyon, finansal kalkınma 

ve açıklığın GSMH’nın nedeni olmadığı, 

ancak GSMH’nın finansal kalkınmanın 2 

yıl gecikmeli, finansal liberalizasyon ve 

açıklığın nedeni olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Shan ve 

Jianhong 

Çin örneği üzerinden 

VAR Metodolojisi 

Finansal gelişme ve ekonomik büyüme 

arasında iki yönlü ilişki bulunmuştur. 
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(2006) 

Artan (2007) 79 Ülke örneği ile Panel 

Veri Analizi 

Gelir düzeyi düşük ülkelerde finansal 

kalkınma büyümeyi negatif 

etkilemektedir. 

Yapraklı (2007) Türkiye örneği üzerinden 

VAR ve Granger 

Nedensellik Testi 

Ticari ve finansal dışa açıklık ile 

ekonomik büyüme arasında iki yönlü 

nedensellik bulunmuştur. 

Kaynak: Kularatne, 2001, s.10-11 (Eklemeler yapılarak tablo genişletilmiştir.) 
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6. VERİ SETİ VE EKONOMETRİK BULGULAR 

 

6.1  Veri Seti 

 

Uygulamada veri seti 1990 yılının Ocak ayından 2013 yılının Mayıs ayına 

kadar olan aylık verilerden oluşmaktadır. Çalışmada finansal gelişmişlik olgusunu 

niteleyebilmek amacıyla BIST100 endeksi, reel sektörü ve ekonomik büyüme 

olgusunu temsil edebilmesi amacıyla da sanayi üretim endeksi kullanılmıştır. Sanayi 

üretim endeksi için veriler 2010 baz yılına göre alınmıştır. BIST100 endeksinin 

kapanış fiyatları kullanılmıştır. 

 

Çalışmada kullanılan BIST100 endeksi verisi Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası elektronik veri dağıtım sisteminden, sanayi üretim endeksi verisi ise Türkiye 

İstatistik Kurumu’ndan alınmıştır. Verilerin şekil 7’de yer alan grafiklerinde 

BIST100 endeksinin trende sahip olduğu, sanayi üretim endeksinin ise mevsimsellik 

içerdiği görülmektedir. 

Şekil 7: BIST100 ve SUE (1990:01-2013:05) 
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Analiz mevsimsel kukla kullanılarak da gerçekleştirilmiş olmasına rağmen 

çalışmada diagnostik testlerden geçmiş olan modele yer verilmiştir. 

 

Veriler EViews 5.1 programı ile analiz edilmiştir. 

 

6.2  Metodoloji 

 

Çalışmada, finansal sektör ile reel sektör göstergeleri arasındaki ilişki 

incelenirken ilk olarak serilerin durağan olup olmadıkları test edilmiş, daha sonra 

veriler arasındaki nedensellik ilişkisi Toda-Yamamoto yöntemi çerçevesinde 

incelenmiştir. 

  

6.2.1 Birim Kök Testi 

 

Reel sektörü temsil eden sanayi üretim endeksi ile finansal sektörü temsil 

eden BIST100 endeksi arasındaki ilişkinin incelenmesinde öncelikle serilerin kaçıncı 

dereceden durağan oldukları tespit edilecektir. Bu amaçla, Geliştirilmiş Dickey-

Fuller (1979,1981) (Augmented Dickey Fuller-ADF)  testi yapılacaktır. 

  

6.2.2 Nedensellik Analizi 

 

Uygulamalı ekonometrik çalışmalarda, zaman serileri arasındaki nedensellik 

ilişkisinin tespit edilmesinde en sık kullanılan yöntem Granger (1969) nedensellik 

testidir. 
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Granger nedensellik testi iki değişken arasında bir sebep-sonuç ilişkisinin 

olup olmadığını, eğer varsa ilişkinin yönünü test etmek amacıyla kullanılmaktadır 

(Berber ve Artan, 2004, s.10). 

 

Nedensellik testinde üç farklı sonuç elde edilebilir: 

 Çift yönlü nedensellik: Karşılıklı etkileşim vardır. 

 Tek yönlü nedensellik: Bağımsız değişkenden bağımlı değişkene 

doğru bir nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. 

 Bağımsızlık: Değişkenler arasında bir ilişki yoktur. 

 

Granger (1969), nedenselliği şu şekilde tanımlamıştır: “ ’nin öngörüsü, ’in 

geçmiş değerleri kullanıldığında ’in geçmiş değerleri kullanılmadığı duruma göre 

daha başarılı ise , ’nin Granger nedenidir”. Bu tanımlamanın doğruluğu test 

edildikten sonra ilişki  şeklinde gösterilir.  

 

Diğer yandan, serilerin durağan ve eş bütünleşik olup olmadıkları bilgisine 

ihtiyaç duymadan seriler arasındaki nedensellik ilişkisinin gözlemlenebildiği Toda-

Yamamoto (1995) yönteminden söz edilebilir. Toda-Yamamoto yönteminde ilk 

aşama, verilere durağanlık testi yapılarak maksimum bütünleşme değerinin ( ) 

bulunmasıdır. İkinci aşamada, VAR modelinde uygun gecikme seviyesi (p) 

belirlenmektedir. Bu aşamada p gecikme seviyesi bulunurken, serilerin durağanlık 

seviyelerine bakılmaksızın farklarını almadan orijinal değerlerini kullanmak 

gerekmektedir. Johansen eş bütünleşme testi yapıldıktan sonra son aşamada, p 
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gecikme seviyesi kullanılarak ve değişkenlerin p +  gecikmeli değerleri dışsal 

olarak eklenerek VAR modeli oluşturulur ve Wald testi uygulanır.  

Tahmin edilen eşitlikler aşağıdaki gibidir: 

 

 

 

 

Hipotezler: 

 X, Y’nin Granger nedeni değildir. 

 Y, X’in Granger nedeni değildir. 

 

6.3 Ampirik Bulgular 

 

Reel sektörü ve beraberinde ekonomik büyüme olgusunu temsil edebilmek 

amacıyla kullanılan sanayi üretim endeksi ( ) ve finansal gelişmişlik olgusunu 

temsil edebilmek amacıyla kullanılan BIST100 endeksi ( ) için 1990:01 – 2013:05 

dönemini kapsayan veriler kullanılmıştır.  

 

6.3.1 Birim Kök Testi Sonuçları 

 

Toda-Yamamoto nedensellik analizi yapılırken ilk olarak yapılması gereken, 

bu serilerin durağanlık testlerinin yapılması ve maksimum bütünleşme değerinin 
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( ) bulunmasıdır. Çalışmada kullanılan değişkenlere ait ADF test sonuçları 

Tablo 2’de sunulmuştur. Test sonuçlarına göre  ve  birinci sıradan durağandır.  

 

Tablo 2: ADF Durağanlık Testleri Sonuçları 

 Düzey 1.Fark 1.Fark 

Değişkenler Trendli ve 

Sabitli 

Trendli ve Sabitli Trendsiz ve 

Sabitli 

 -1.767454 -14.00984**  

 -1.819808  -4.605977* 
ADF: Augmented Dickey-Fuller 

*Kritik değerler %1, %5 ve %10 için sırasıyla ADF testi değerleri -3.45, -2.87 ve – 2.57’dir. 

**Kritik değerler %1, %5 ve %10 için sırasıyla ADF testi değerleri -3.99, -3.42 ve – 3.13’dir. 

 

 

 

6.3.2 Toda-Yamamoto Nedensellik Testi  

 

Toda-Yamamoto yöntemindeki  değeri,  ve  için yapılan 

durağanlık testleri sonucunda 1 olarak bulunmuştur.  

 

Gecikme sayısının belirlenmesi için Akaike (AIC), Schwarz (SC) ve Hannan 

Quinn (HQ) kritik değerleri kullanılmıştır. Tablo 3’teki sonuçlara bakıldığında SC 

bilgi kriterinin gecikme sayısını 2, AIC ve HQ bilgi kriterlerinin gecikme sayısını 14 

olarak verdiği görülmektedir. 2 gecikmeli modelde içsel bağıntı sorunu bulunduğu 

için gecikme sayısı içsel bağıntı sorunu ortadan kalkana kadar arttırılmıştır. Bu işlem 

sonucunda gecikme sayısı (p) 14 olarak belirlenmiştir.  

 

Tablo 3: Gecikme Uzunluğu Seçme Kriterleri 

Gecikme Sayısı AIC SC HQ 

0 29.84114 29.86808 29.85196 

1  24.40948  24.49031  24.44195 

2  24.30441   24.43913*  24.35853 

3  24.32899  24.51759  24.40476 
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4  24.30912  24.55162  24.40654 

5  24.26817  24.56455  24.38724 

6  24.23161  24.58188  24.37233 

7  24.24135  24.64551  24.40372 

8  24.25624  24.71428  24.44025 

9  24.16523  24.67716  24.37090 

10  24.15092  24.71674  24.37823 

11  24.14259  24.76229  24.39155 

12  23.95226  24.62585  24.22287 

13  23.74123  24.46870  24.03348 

14   23.66912*  24.45048   23.98302* 

15  23.69439  24.52964  24.02994 
* Kriter tarafından gecikme uzunluğunun seçildiğini gösterir. 

AIC : Akaike Bilgi Kriteri 

SC :Schwarz Bilgi Kriteri 

HQ : Hannan Quinn Bilgi Kriteri 

 

 

Tablo 4, 14 gecikmeli VAR modeli için LM testi sonuçlarını içermektedir. 

Bütün gecikmeli değerler için içsel bağıntı yoktur hipotezi %5 anlamlılık düzeyinde 

kabul edilir. 

 

Tablo 4: LM Testi Sonuçları 

Gecikme LM – İstatistiği Olasılık 

1 0.995442 0.9105 

2  1.602265  0.8084 

3  4.380653  0.3569 

4  5.906727  0.2062 

5  2.589714  0.6286 

6  1.090448  0.8958 

7  6.443308  0.1684 

8  2.747093  0.6010 

9  9.102217  0.0586 

10  6.032241  0.1968 

11  8.576724  0.0726 

12  9.258702  0.0549 

13  3.068278  0.5465 

14  2.451039  0.6534 

15  4.356179  0.3599 
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Tablo 5: AR Karakteristik Polinomunun Ters Kökleri 

 

 

Toda-Yamamoto nedensellik testi yapmak için gecikme seviyesi 14 alınarak 

ve değişkenlerin ( p +  ) 15 gecikmeli değerleri dışsal olarak eklenerek (4) ve 

(5) numaralı denklemler oluşturulmuştur.  hipotezleri üzerinden yapılan Toda-

Yamamoto yaklaşımına dayalı Wald testi sonuçları Tablo 6’da gösterilmiştir. 

 

 

 

 

Hipotezler: 

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5
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 , ’nin Granger nedeni değildir. 

 , ’in Granger nedeni değildir. 

 

Tablo 6: Wald Test Sonuçları 

Gecikme 14   
    
    

  Boş Hipotez: -İstatistik Olasılık Sonuç 
    
    

    Granger nedensellik yok 20.84112 0.1058  Kabul 

  Granger nedensellik yok 49.94318  0.0000  Ret 
    
    

 

Granger nedensellik testi sonuçlarına göre, “ , ’nin Granger nedeni 

değildir” hipotezinin reddedilememesine karşın, “ , ’nin Granger nedeni 

değildir” boş hipotezi %5 anlamlılık düzeyinde reddedilmiştir. ’den ’ye doğru 

tek yönlü Granger nedensellik vardır. Başka bir deyişle BIST100 endeksinin sanayi 

üretim endeksi verilerini etkilemediğini öne süren  hipotezi reddedilmiştir. Sanayi 

üretim endeksinin öngörüsü, BIST100 endeksinin geçmiş değerleri kullanıldığında 

BIST100 endeksinin geçmiş değerleri kullanılmadığı duruma göre daha başarılı 

sonuç vermektedir. BIST100 endeksi, sanayi üretim endeksinin Granger nedenidir. 

 

Bu sonuç, Türkiye’de incelenen dönem için finansal sektör ve reel sektör 

arasında nedensellik ilişkisinin bulunduğunu göstermektedir. Bu çerçevede 

Türkiye’de finansal sektörde meydana gelen gelişmelerin reel sektör üzerinde önemli 

etkileri olacağını beklemek yanlış olmayacaktır. Arz öncüllü, reel sektör 

aktivitelerinin belirleyicisi finansal aktivitelerdir, önermesini destekleyici bir sonuç 

elde edilmiştir. 
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7. SONUÇ 

 

İktisat literatüründe finansal gelişmenin mi ekonomik büyümeyi etkilediği 

yoksa ekonomik büyümenin mi finansal gelişmeye yol açtığı tartışmalı bir araştırma 

konusu olmuştur. Pay piyasası ve reel ekonomik büyüme arasındaki ilişki son 

yıllarda yaşanan küreselleşme ve finansal bütünleşme sonucunda,  pay piyasalarında 

yaşanan hızlı gelişmeler ile araştırmacıların daha da fazla ilgisini çekmeye 

başlamıştır. Önceki bölümlerde de ifade edildiği üzere, gerçekleştirilen uygulamalı 

çalışmalarda finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin varlığı ve 

nedensellik yönü incelenmiştir. Fakat gerçekleştirilen çalışmalar farklı koşullar 

altında birbirinden farklı sonuçlar ortaya koymaktadır. 

 

Bu çalışmada da temel amaç, 1990-2013 dönemine ilişkin aylık verilerle hisse 

senedi endeksi ile ekonominin reel sektörüne ait üretim düzeyini temsil eden 

değişken (sanayi üretim endeksi) arasındaki nedensellik ilişkisinin ve ilişkinin 

yönünün, Türkiye için ortaya konmasıdır. Bu amaçla Granger nedensellik ilişkisi 

Toda-Yamamoto (1995) yöntemi ile test edilmiştir. Analiz sonuçları, Türkiye’de 

finansal gelişmeden reel sektöre doğru tek yönlü Granger nedenselliği olduğunu 

göstermektedir. Bu nedensellik, arz öncüllü önermeyi desteklemekte ve hisse senedi 

getirilerinde meydana gelen değişimlerin beraberinde reel kesim sanayi üretimine 

neden olduğunu göstermektedir. 

 

Çalışmada “talep takipli”, “arz öncüllü”, “karşılıklı etkileşim”, “negatif etki” 

ve “aralarında hiçbir nedensel ilişki yoktur” hipotezleri sınanmıştır. 
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Sonuç olarak ilişkinin yönü, arz öncüllü etkileşim içeren “Reel sektör 

aktivitelerinin belirleyicisi finansal aktivitelerdir” önermesi şeklinde elde edilmiştir.  

 

Bu çalışmanın bulgularından yola çıkarak ilerleyen dönemlerde 

gerçekleştirilebilecek çalışmalarda, finans sektörü ve reel sektör arasındaki ilişkinin 

farklı boyutlarda, model ve denklemlere farklı değişkenler ilave edilerek 

incelenebileceği söylenebilir. Yapılacak çalışmalarda nedensellik ilişkisini 

araştırırken finans sektörünü temsilen bankacılık sektör verileri veya özel sektör 

kredi hacmi, reel sektörü temsilen reel GSYİH, reel tüketim harcamaları veya reel 

yatırım harcamaları kullanılabilir. Ayrıca farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkeler 

için aynı çalışma tekrarlanarak gelişmişlik düzeyinin sonuçlar üzerindeki etkisi 

değerlendirilebilir. Günümüzde büyük bir hızla gelişme gösteren modern tahmin 

yöntemleri ile finansal sektör ve reel sektör arasındaki olası nedensellik ilişkisinin 

saptanabilmesi ve benzer şekilde çalışmamızda elde ettiğimiz bulguların yeniden 

sınanabilmesi açısından yeni araştırma alanları ortaya çıkacaktır. 
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Ek 1: Hisse Senedi için Birim Kök Test Sonuçları 

 

 BIST100 için trendli ve sabit terimli yapılan testte t istatistiklerine göre trendin ve 
sabit terimin model için anlamlı olduğu sonucuna varılır. BIST100(-1) değişkeninin t 
istatistiğine göre BIST100 düzeyde durağan değildir. 

 

Dependent Variable: D(BIST100)  

Method: Least Squares   

Date: 08/23/13   Time: 12:48   

Sample (adjusted): 1991M02 2013M05  

Included observations: 268 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -579.2286 387.4541 -1.494961 0.1362 

@TREND 8.821385 4.375847 2.015926 0.0449 

BIST100(-1) -0.022289 0.015693 -1.420379 0.1567 

D(BIST100(-1)) 0.187701 0.064242 2.921796 0.0038 

D(BIST100(-2)) -0.031694 0.065257 -0.485672 0.6276 

D(BIST100(-3)) 0.191866 0.065614 2.924145 0.0038 

D(BIST100(-4)) -0.058182 0.068522 -0.849097 0.3966 

D(BIST100(-5)) 0.167001 0.069373 2.407281 0.0168 

D(BIST100(-6)) -0.043052 0.070062 -0.614487 0.5394 

D(BIST100(-7)) -0.053719 0.069995 -0.767470 0.4435 

D(BIST100(-8)) 0.007964 0.069662 0.114325 0.9091 

D(BIST100(-9)) 0.083271 0.069140 1.204386 0.2296 

D(BIST100(-10)) -0.037576 0.068181 -0.551121 0.5820 

D(BIST100(-11)) -0.069107 0.068094 -1.014875 0.3111 

D(BIST100(-12)) -0.010467 0.067129 -0.155920 0.8762 
     
     

R-squared 0.114261     Mean dependent var 336.0396 

Adjusted R-squared 0.065248     S.D. dependent var 2123.529 

S.E. of regression 2053.083     Akaike info criterion 18.14642 

Sum squared resid 1.07E+09     Schwarz criterion 18.34740 

Log likelihood -2416.620     F-statistic 2.331226 

Durbin-Watson stat 1.968074     Prob(F-statistic) 0.004849 
     
     

 
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     

F-statistic 0.837155     Probability 0.612043 

Obs*R-squared 10.72430     Probability 0.552682 
     
     
     

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 08/30/13   Time: 13:58   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     



 

83 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 695.6588 2535.802 0.274335 0.7841 

@TREND -9.722303 38.17326 -0.254689 0.7992 

BIST100(-1) 0.028685 0.096997 0.295733 0.7677 

D(BIST100(-1)) -0.883031 5.813448 -0.151894 0.8794 

D(BIST100(-2)) -0.569442 6.288602 -0.090551 0.9279 

D(BIST100(-3)) 1.266890 5.316422 0.238298 0.8119 

D(BIST100(-4)) -0.206124 4.034646 -0.051088 0.9593 

D(BIST100(-5)) -1.070910 3.486779 -0.307134 0.7590 

D(BIST100(-6)) 3.792834 3.255475 1.165063 0.2451 

D(BIST100(-7)) -2.478438 2.904430 -0.853330 0.3943 

D(BIST100(-8)) 2.198119 2.185056 1.005979 0.3154 

D(BIST100(-9)) -1.537669 1.105216 -1.391284 0.1654 

D(BIST100(-10)) 0.331683 0.887842 0.373583 0.7090 

D(BIST100(-11)) -0.436540 0.907055 -0.481272 0.6308 

D(BIST100(-12)) -0.233848 0.679998 -0.343896 0.7312 

RESID(-1) 0.846212 5.886042 0.143766 0.8858 

RESID(-2) 0.657113 5.723932 0.114801 0.9087 

RESID(-3) -1.249635 4.354008 -0.287008 0.7744 

RESID(-4) 0.072907 2.748645 0.026525 0.9789 

RESID(-5) 1.169678 2.141695 0.546146 0.5855 

RESID(-6) -3.793874 1.885395 -2.012243 0.0453 

RESID(-7) 1.917705 1.630570 1.176095 0.2407 

RESID(-8) -1.809149 1.261922 -1.433646 0.1530 

RESID(-9) 0.402808 0.673520 0.598064 0.5504 

RESID(-10) 0.746504 0.548456 1.361102 0.1748 

RESID(-11) -0.572558 0.553450 -1.034524 0.3019 

RESID(-12) 0.532048 0.517544 1.028026 0.3050 
     
     

R-squared 0.040016     Mean dependent var -1.36E-14 

Adjusted R-squared -0.063551     S.D. dependent var 1998.532 

S.E. of regression 2061.058     Akaike info criterion 18.19513 

Sum squared resid 1.02E+09     Schwarz criterion 18.55691 

Log likelihood -2411.147     F-statistic 0.386379 

Durbin-Watson stat 1.961496     Prob(F-statistic) 0.997354 
     
     

 
 

Dependent Variable: D(BIST100)  

Method: Least Squares   

Date: 08/26/13   Time: 19:49   

Sample (adjusted): 1990M07 2013M05  

Included observations: 275 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -555.5949 337.7241 -1.645115 0.1011 

@TREND 8.864825 3.860271 2.296425 0.0224 

BIST100(-1) -0.024353 0.013778 -1.767454 0.0783 
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D(BIST100(-1)) 0.189774 0.061689 3.076310 0.0023 

D(BIST100(-2)) -0.043637 0.062580 -0.697291 0.4862 

D(BIST100(-3)) 0.192956 0.062103 3.107042 0.0021 

D(BIST100(-4)) -0.050290 0.064582 -0.778688 0.4369 

D(BIST100(-5)) 0.160840 0.064213 2.504771 0.0128 
     
     

R-squared 0.097647     Mean dependent var 327.4780 

Adjusted R-squared 0.073990     S.D. dependent var 2096.900 

S.E. of regression 2017.834     Akaike info criterion 18.08610 

Sum squared resid 1.09E+09     Schwarz criterion 18.19131 

Log likelihood -2478.838     F-statistic 4.127592 

Durbin-Watson stat 1.954461     Prob(F-statistic) 0.000250 
     
     

 
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     

F-statistic 0.667596     Probability 0.648362 

Obs*R-squared 3.459529     Probability 0.629520 
     
     
     

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 08/30/13   Time: 13:59   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -385.1496 461.7758 -0.834062 0.4050 

@TREND 6.165517 6.335631 0.973150 0.3314 

BIST100(-1) -0.016180 0.019156 -0.844646 0.3991 

D(BIST100(-1)) -0.627348 0.596759 -1.051259 0.2941 

D(BIST100(-2)) -0.605461 0.583948 -1.036841 0.3008 

D(BIST100(-3)) 0.587586 0.548805 1.070665 0.2853 

D(BIST100(-4)) 0.444024 0.414347 1.071624 0.2849 

D(BIST100(-5)) -0.239448 0.403021 -0.594132 0.5529 

RESID(-1) 0.650126 0.609167 1.067238 0.2868 

RESID(-2) 0.739191 0.604879 1.222048 0.2228 

RESID(-3) -0.490378 0.587441 -0.834769 0.4046 

RESID(-4) -0.453212 0.406435 -1.115092 0.2658 

RESID(-5) 0.304525 0.404403 0.753024 0.4521 
     
     

R-squared 0.012580     Mean dependent var -1.75E-13 

Adjusted R-squared -0.032645     S.D. dependent var 1991.892 

S.E. of regression 2024.144     Akaike info criterion 18.10980 

Sum squared resid 1.07E+09     Schwarz criterion 18.28078 

Log likelihood -2477.098     F-statistic 0.278165 

Durbin-Watson stat 1.971864     Prob(F-statistic) 0.992216 
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 BIST100 birinci farkı için trendli ve sabit terimli yapılan testte t istatistiklerine göre 
trendin ve sabit terimin model için anlamlı olduğu sonucuna varılır. D(BIST100(-1)) 
değişkeninin t istatistiğine göre BIST100 birinci dereceden durağandır. 

 

 
 

Dependent Variable: D(BIST100,2)  

Method: Least Squares   

Date: 08/30/13   Time: 12:22   

Sample (adjusted): 1991M03 2013M05  

Included observations: 267 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -193.2764 272.1975 -0.710060 0.4783 

@TREND 3.273066 1.705230 1.919427 0.0561 

D(BIST100(-1)) -0.886807 0.185644 -4.776928 0.0000 

D(BIST100(-1),2) 0.062626 0.177691 0.352444 0.7248 

D(BIST100(-2),2) 0.010097 0.169374 0.059611 0.9525 

D(BIST100(-3),2) 0.187285 0.161717 1.158101 0.2479 

D(BIST100(-4),2) 0.117128 0.156322 0.749277 0.4544 

D(BIST100(-5),2) 0.271805 0.148299 1.832815 0.0680 

D(BIST100(-6),2) 0.212448 0.140212 1.515193 0.1310 

D(BIST100(-7),2) 0.141806 0.131920 1.074939 0.2834 

D(BIST100(-8),2) 0.149996 0.124619 1.203633 0.2299 

D(BIST100(-9),2) 0.212901 0.112961 1.884729 0.0606 

D(BIST100(-10),2) 0.181582 0.103914 1.747431 0.0818 

D(BIST100(-11),2) 0.095478 0.085861 1.112008 0.2672 

D(BIST100(-12),2) 0.092009 0.067275 1.367653 0.1726 
     
     

R-squared 0.458501     Mean dependent var 21.68232 

Adjusted R-squared 0.428417     S.D. dependent var 2721.702 

S.E. of regression 2057.691     Akaike info criterion 18.15110 

Sum squared resid 1.07E+09     Schwarz criterion 18.35263 

Log likelihood -2408.171     F-statistic 15.24104 

Durbin-Watson stat 1.980182     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

 
 
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     

F-statistic 1.420257     Probability 0.157097 

Obs*R-squared 17.70327     Probability 0.125002 
     
     
     

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID   
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Method: Least Squares   

Date: 08/30/13   Time: 13:58   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 643.3628 1354.870 0.474852 0.6353 

@TREND -9.914807 22.46194 -0.441405 0.6593 

D(BIST100(-1)) 2.488314 6.086102 0.408852 0.6830 

D(BIST100(-1),2) -4.840276 5.199896 -0.930841 0.3529 

D(BIST100(-2),2) -0.305298 3.989037 -0.076534 0.9391 

D(BIST100(-3),2) -1.287522 3.072164 -0.419093 0.6755 

D(BIST100(-4),2) -0.511512 3.398870 -0.150495 0.8805 

D(BIST100(-5),2) -2.173529 2.474524 -0.878362 0.3806 

D(BIST100(-6),2) 0.868716 1.010930 0.859323 0.3910 

D(BIST100(-7),2) -1.171536 1.706543 -0.686497 0.4931 

D(BIST100(-8),2) -0.054144 1.808975 -0.029931 0.9761 

D(BIST100(-9),2) -1.457710 1.034407 -1.409223 0.1601 

D(BIST100(-10),2) 0.123261 1.148823 0.107293 0.9146 

D(BIST100(-11),2) -0.834440 1.493648 -0.558659 0.5769 

D(BIST100(-12),2) -0.075239 1.175162 -0.064024 0.9490 

RESID(-1) 2.345889 7.935353 0.295625 0.7678 

RESID(-2) -4.168666 6.424125 -0.648908 0.5170 

RESID(-3) 0.121422 4.950906 0.024525 0.9805 

RESID(-4) -0.157903 4.359918 -0.036217 0.9711 

RESID(-5) 0.723976 2.499266 0.289675 0.7723 

RESID(-6) -2.277807 2.122412 -1.073216 0.2843 

RESID(-7) 0.797813 1.510594 0.528145 0.5979 

RESID(-8) -0.672131 1.323556 -0.507822 0.6120 

RESID(-9) 1.092657 0.944194 1.157238 0.2483 

RESID(-10) -0.865819 0.827920 -1.045777 0.2967 

RESID(-11) -0.121676 0.770652 -0.157887 0.8747 

RESID(-12) -0.381233 0.674109 -0.565536 0.5722 
     
     

R-squared 0.066304     Mean dependent var 4.77E-14 

Adjusted R-squared -0.034846     S.D. dependent var 2002.809 

S.E. of regression 2037.405     Akaike info criterion 18.17238 

Sum squared resid 9.96E+08     Schwarz criterion 18.53513 

Log likelihood -2399.013     F-statistic 0.655503 

Durbin-Watson stat 1.986264     Prob(F-statistic) 0.900505 
     
     

 
 
 

Dependent Variable: D(BIST100,2)  

Method: Least Squares   

Date: 08/30/13   Time: 12:24   

Sample (adjusted): 1990M03 2013M05  

Included observations: 279 after adjustments  
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -174.5410 246.7326 -0.707409 0.4799 

@TREND 3.188409 1.531230 2.082254 0.0382 

D(BIST100(-1)) -0.841864 0.060091 -14.00984 0.0000 
     
     

R-squared 0.415681     Mean dependent var 20.77593 

Adjusted R-squared 0.411447     S.D. dependent var 2662.317 

S.E. of regression 2042.455     Akaike info criterion 18.09239 

Sum squared resid 1.15E+09     Schwarz criterion 18.13143 

Log likelihood -2520.888     F-statistic 98.17247 

Durbin-Watson stat 1.978859     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

 
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     

F-statistic 0.001548     Probability 0.968649 

Obs*R-squared 0.001570     Probability 0.968393 
     
     
     

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 08/30/13   Time: 13:57   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -2.977069 258.5057 -0.011516 0.9908 

@TREND 0.054638 2.069358 0.026403 0.9790 

D(BIST100(-1)) -0.014780 0.380516 -0.038843 0.9690 

RESID(-1) 0.015152 0.385164 0.039339 0.9686 
     
     

R-squared 0.000006     Mean dependent var 7.82E-14 

Adjusted R-squared -0.010903     S.D. dependent var 2035.095 

S.E. of regression 2046.159     Akaike info criterion 18.09955 

Sum squared resid 1.15E+09     Schwarz criterion 18.15161 

Log likelihood -2520.887     F-statistic 0.000516 

Durbin-Watson stat 1.978776     Prob(F-statistic) 0.999984 
     
     

 

 

 

 

Ek 2: Sanayi Üretim Endeksi için Birim Kök Test Sonuçları 

 
 SUE için trendli ve sabit terimli yapılan testte t istatistiklerine göre trendin ve sabit 

terimin model için anlamlı olduğu sonucuna varılır. SUE(-1) değişkeninin t 
istatistiğine göre SUE düzeyde durağan değildir. 
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Dependent Variable: D(SUE)   

Method: Least Squares   

Date: 08/26/13   Time: 20:01   

Sample (adjusted): 1991M02 2013M05  

Included observations: 268 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 2.945518 1.407724 2.092397 0.0374 

@TREND 0.022813 0.010345 2.205281 0.0283 

SUE(-1) -0.078585 0.038218 -2.056250 0.0408 

D(SUE(-1)) -0.341852 0.063685 -5.367865 0.0000 

D(SUE(-2)) -0.026065 0.066400 -0.392547 0.6950 

D(SUE(-3)) -0.123179 0.064199 -1.918719 0.0561 

D(SUE(-4)) -0.203233 0.063889 -3.181023 0.0017 

D(SUE(-5)) -0.138551 0.063615 -2.177964 0.0303 

D(SUE(-6)) -0.013474 0.063817 -0.211132 0.8330 

D(SUE(-7)) -0.070416 0.063295 -1.112498 0.2670 

D(SUE(-8)) -0.175029 0.061916 -2.826893 0.0051 

D(SUE(-9)) -0.107223 0.060271 -1.779006 0.0764 

D(SUE(-10)) -0.190694 0.059928 -3.182077 0.0016 

D(SUE(-11)) -0.061365 0.060788 -1.009507 0.3137 

D(SUE(-12)) 0.516999 0.055172 9.370697 0.0000 
     
     

R-squared 0.596698     Mean dependent var 0.303358 

Adjusted R-squared 0.574381     S.D. dependent var 6.065802 

S.E. of regression 3.957297     Akaike info criterion 5.643342 

Sum squared resid 3962.030     Schwarz criterion 5.844330 

Log likelihood -741.2078     F-statistic 26.73729 

Durbin-Watson stat 2.286411     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

 

 
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     

F-statistic 3.947375     Probability 0.000015 

Obs*R-squared 44.02269     Probability 0.000015 
     
     
     

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 08/30/13   Time: 14:00   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 1.697206 9.254406 0.183394 0.8546 
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@TREND 0.014033 0.075542 0.185765 0.8528 

SUE(-1) -0.046706 0.256109 -0.182366 0.8554 

D(SUE(-1)) 0.129859 0.439248 0.295639 0.7678 

D(SUE(-2)) -0.200551 0.574679 -0.348980 0.7274 

D(SUE(-3)) -0.183538 0.493570 -0.371858 0.7103 

D(SUE(-4)) -0.046678 0.501586 -0.093062 0.9259 

D(SUE(-5)) -0.149277 0.547266 -0.272769 0.7853 

D(SUE(-6)) -0.368581 0.541889 -0.680177 0.4970 

D(SUE(-7)) -0.152071 0.472171 -0.322069 0.7477 

D(SUE(-8)) -0.070470 0.453624 -0.155350 0.8767 

D(SUE(-9)) -0.125785 0.487433 -0.258056 0.7966 

D(SUE(-10)) -0.257261 0.471305 -0.545848 0.5857 

D(SUE(-11)) 0.064171 0.524357 0.122380 0.9027 

D(SUE(-12)) 0.111615 0.474666 0.235145 0.8143 

RESID(-1) -0.218739 0.687051 -0.318374 0.7505 

RESID(-2) 0.406757 0.531551 0.765227 0.4449 

RESID(-3) 0.194133 0.447363 0.433950 0.6647 

RESID(-4) -0.001701 0.379536 -0.004481 0.9964 

RESID(-5) 0.228855 0.310102 0.737998 0.4612 

RESID(-6) 0.315403 0.259490 1.215475 0.2254 

RESID(-7) -0.106172 0.237167 -0.447667 0.6548 

RESID(-8) 0.123570 0.210236 0.587768 0.5572 

RESID(-9) 0.150787 0.170547 0.884141 0.3775 

RESID(-10) 0.083337 0.154717 0.538639 0.5906 

RESID(-11) -0.366931 0.143818 -2.551348 0.0113 

RESID(-12) -0.112100 0.126469 -0.886385 0.3763 
     
     

R-squared 0.164264     Mean dependent var 4.76E-16 

Adjusted R-squared 0.074101     S.D. dependent var 3.852150 

S.E. of regression 3.706679     Akaike info criterion 5.553452 

Sum squared resid 3311.212     Schwarz criterion 5.915231 

Log likelihood -717.1626     F-statistic 1.821865 

Durbin-Watson stat 2.010685     Prob(F-statistic) 0.010781 
     
     

 

 

 
 

Dependent Variable: D(SUE)   

Method: Least Squares   

Date: 08/23/13   Time: 13:01   

Sample (adjusted): 1991M11 2013M05  

Included observations: 259 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 2.687649 1.476105 1.820770 0.0699 

@TREND 0.023196 0.011213 2.068618 0.0397 

SUE(-1) -0.076061 0.041796 -1.819808 0.0701 
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D(SUE(-1)) -0.469377 0.072507 -6.473510 0.0000 

D(SUE(-2)) 0.029301 0.077401 0.378559 0.7054 

D(SUE(-3)) -0.045503 0.077252 -0.589021 0.5564 

D(SUE(-4)) -0.211308 0.076239 -2.771643 0.0060 

D(SUE(-5)) -0.078937 0.076816 -1.027613 0.3052 

D(SUE(-6)) 0.055966 0.077568 0.721511 0.4713 

D(SUE(-7)) -0.091851 0.077117 -1.191052 0.2348 

D(SUE(-8)) -0.082874 0.076399 -1.084760 0.2791 

D(SUE(-9)) 0.007159 0.076294 0.093834 0.9253 

D(SUE(-10)) -0.214018 0.068172 -3.139365 0.0019 

D(SUE(-11)) -0.094646 0.068585 -1.379988 0.1689 

D(SUE(-12)) 0.601934 0.066396 9.065804 0.0000 

D(SUE(-13)) 0.221186 0.076968 2.873730 0.0044 

D(SUE(-14)) -0.120338 0.077800 -1.546770 0.1233 

D(SUE(-15)) -0.079026 0.077145 -1.024382 0.3067 

D(SUE(-16)) -0.001521 0.076967 -0.019766 0.9842 

D(SUE(-17)) -0.098377 0.076383 -1.287950 0.1990 

D(SUE(-18)) -0.118582 0.074424 -1.593316 0.1124 

D(SUE(-19)) 0.005465 0.075269 0.072607 0.9422 

D(SUE(-20)) -0.124189 0.075112 -1.653401 0.0996 

D(SUE(-21)) -0.105528 0.067888 -1.554443 0.1214 
     
     

R-squared 0.644240     Mean dependent var 0.258687 

Adjusted R-squared 0.609421     S.D. dependent var 6.072185 

S.E. of regression 3.794893     Akaike info criterion 5.593275 

Sum squared resid 3384.286     Schwarz criterion 5.922866 

Log likelihood -700.3291     F-statistic 18.50249 

Durbin-Watson stat 2.032352     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

 

 

 
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     

F-statistic 1.409992     Probability 0.115451 

Obs*R-squared 31.48045     Probability 0.066025 
     
     
     

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 08/30/13   Time: 14:00   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -3.086487 14.64248 -0.210790 0.8333 

@TREND -0.027418 0.127724 -0.214664 0.8302 

SUE(-1) 0.088194 0.422776 0.208607 0.8350 
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D(SUE(-1)) 0.968167 5.926039 0.163375 0.8704 

D(SUE(-2)) -1.625124 3.407735 -0.476893 0.6339 

D(SUE(-3)) -0.491159 2.582285 -0.190203 0.8493 

D(SUE(-4)) 0.789125 1.698089 0.464713 0.6426 

D(SUE(-5)) 1.570921 1.611664 0.974720 0.3308 

D(SUE(-6)) 0.801420 0.697647 1.148747 0.2519 

D(SUE(-7)) 0.046559 0.682438 0.068225 0.9457 

D(SUE(-8)) -0.169416 0.997981 -0.169759 0.8654 

D(SUE(-9)) -0.632114 0.855595 -0.738801 0.4608 

D(SUE(-10)) -0.041438 0.599025 -0.069176 0.9449 

D(SUE(-11)) 0.505302 1.487870 0.339614 0.7345 

D(SUE(-12)) -0.002462 0.709080 -0.003472 0.9972 

D(SUE(-13)) -0.324387 3.556132 -0.091219 0.9274 

D(SUE(-14)) 1.460651 2.396451 0.609506 0.5428 

D(SUE(-15)) 0.567759 1.546414 0.367145 0.7139 

D(SUE(-16)) -0.429819 1.064905 -0.403622 0.6869 

D(SUE(-17)) -1.151770 0.839560 -1.371872 0.1715 

D(SUE(-18)) -0.559584 1.071186 -0.522397 0.6019 

D(SUE(-19)) 0.034497 0.895143 0.038538 0.9693 

D(SUE(-20)) 0.422730 0.872892 0.484286 0.6287 

D(SUE(-21)) 0.809162 1.183589 0.683651 0.4949 

RESID(-1) -1.096050 6.223980 -0.176101 0.8604 

RESID(-2) 2.109556 5.390747 0.391329 0.6959 

RESID(-3) -0.651878 4.277891 -0.152383 0.8790 

RESID(-4) -0.453123 1.798978 -0.251878 0.8014 

RESID(-5) -1.280562 1.612388 -0.794202 0.4280 

RESID(-6) -0.465210 0.956837 -0.486196 0.6273 

RESID(-7) 0.165563 0.718406 0.230459 0.8180 

RESID(-8) 0.565812 0.711251 0.795516 0.4272 

RESID(-9) 0.615378 0.533441 1.153601 0.2500 

RESID(-10) -0.145271 0.475058 -0.305797 0.7601 

RESID(-11) -0.331429 0.468170 -0.707924 0.4798 

RESID(-12) -0.371775 0.323642 -1.148724 0.2520 

RESID(-13) -0.280890 0.211350 -1.329031 0.1853 

RESID(-14) -0.094492 0.192472 -0.490937 0.6240 

RESID(-15) 0.071722 0.189767 0.377947 0.7058 

RESID(-16) 0.090318 0.156027 0.578861 0.5633 

RESID(-17) 0.323674 0.156415 2.069324 0.0397 

RESID(-18) 0.037313 0.156148 0.238959 0.8114 

RESID(-19) -0.081413 0.156010 -0.521844 0.6023 

RESID(-20) -0.011795 0.136863 -0.086178 0.9314 

RESID(-21) 0.039957 0.124333 0.321373 0.7482 
     
     

R-squared 0.121546     Mean dependent var 2.07E-15 

Adjusted R-squared -0.059071     S.D. dependent var 3.621793 

S.E. of regression 3.727229     Akaike info criterion 5.625846 

Sum squared resid 2972.939     Schwarz criterion 6.243827 

Log likelihood -683.5470     F-statistic 0.672951 

Durbin-Watson stat 1.999150     Prob(F-statistic) 0.940998 
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 SUE birinci farkı için trendli ve sabit terimli yapılan testte t istatistiklerine göre trendin 

model için anlamsız, sabit terimin model için anlamlı olduğu sonucuna varılır. Trend 
modelden çıkarılır. D(SUE(-1)) değişkeninin t istatistiğine göre SUE birinci 
dereceden durağandır. 
 

 

Dependent Variable: D(SUE,2)   

Method: Least Squares   

Date: 08/30/13   Time: 12:42   

Sample (adjusted): 1991M03 2013M05  

Included observations: 267 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.199511 0.509070 0.391913 0.6955 

@TREND 0.001840 0.003112 0.591372 0.5548 

D(SUE(-1)) -1.761649 0.455865 -3.864413 0.0001 

D(SUE(-1),2) 0.217821 0.440205 0.494817 0.6212 

D(SUE(-2),2) 0.149305 0.407922 0.366014 0.7147 

D(SUE(-3),2) 0.028574 0.374007 0.076401 0.9392 

D(SUE(-4),2) -0.196865 0.341500 -0.576472 0.5648 

D(SUE(-5),2) -0.326272 0.307128 -1.062332 0.2891 

D(SUE(-6),2) -0.352516 0.274192 -1.285654 0.1997 

D(SUE(-7),2) -0.437376 0.240151 -1.821251 0.0698 

D(SUE(-8),2) -0.595886 0.203511 -2.928024 0.0037 

D(SUE(-9),2) -0.659464 0.167080 -3.947004 0.0001 

D(SUE(-10),2) -0.831811 0.134203 -6.198170 0.0000 

D(SUE(-11),2) -0.887072 0.101680 -8.724152 0.0000 

D(SUE(-12),2) -0.271656 0.062019 -4.380206 0.0000 
     
     

R-squared 0.864061     Mean dependent var 0.006367 

Adjusted R-squared 0.856508     S.D. dependent var 10.17338 

S.E. of regression 3.853707     Akaike info criterion 5.590488 

Sum squared resid 3742.466     Schwarz criterion 5.792019 

Log likelihood -731.3301     F-statistic 114.4119 

Durbin-Watson stat 1.973711     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     

F-statistic 2.620319     Probability 0.002647 

Obs*R-squared 30.92906     Probability 0.002020 
     
     
     

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 08/30/13   Time: 14:01   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.184779 0.576407 -0.320571 0.7488 

@TREND 0.000281 0.004434 0.063403 0.9495 

D(SUE(-1)) 0.415581 2.968579 0.139993 0.8888 

D(SUE(-1),2) 1.640641 2.138448 0.767211 0.4437 

D(SUE(-2),2) 1.584328 1.914105 0.827712 0.4087 

D(SUE(-3),2) 1.486336 1.719340 0.864481 0.3882 

D(SUE(-4),2) 1.564335 1.518510 1.030178 0.3040 

D(SUE(-5),2) 1.669103 1.344215 1.241693 0.2156 

D(SUE(-6),2) 1.436423 1.176214 1.221227 0.2232 

D(SUE(-7),2) 1.352051 1.007399 1.342121 0.1808 

D(SUE(-8),2) 1.325364 0.900038 1.472564 0.1422 

D(SUE(-9),2) 1.347849 0.882233 1.527770 0.1279 

D(SUE(-10),2) 1.125821 0.797792 1.411172 0.1595 

D(SUE(-11),2) 1.523660 0.982690 1.550500 0.1223 

D(SUE(-12),2) 1.406674 0.928143 1.515579 0.1309 

RESID(-1) -2.063462 1.536500 -1.342963 0.1806 

RESID(-2) 1.230298 0.687692 1.789025 0.0749 

RESID(-3) -0.368654 0.343271 -1.073945 0.2839 

RESID(-4) 0.253508 0.190100 1.333551 0.1836 

RESID(-5) 0.116785 0.137530 0.849158 0.3966 

RESID(-6) 0.253579 0.124848 2.031098 0.0433 

RESID(-7) -0.163187 0.125155 -1.303875 0.1935 

RESID(-8) 0.257258 0.124048 2.073857 0.0392 

RESID(-9) 0.091948 0.112801 0.815136 0.4158 

RESID(-10) 0.069926 0.112992 0.618852 0.5366 

RESID(-11) -0.356974 0.107966 -3.306342 0.0011 

RESID(-12) -0.003528 0.110132 -0.032032 0.9745 
     
     

R-squared 0.115839     Mean dependent var -2.59E-16 

Adjusted R-squared 0.020055     S.D. dependent var 3.750923 

S.E. of regression 3.713119     Akaike info criterion 5.557259 

Sum squared resid 3308.942     Schwarz criterion 5.920015 

Log likelihood -714.8941     F-statistic 1.209378 

Durbin-Watson stat 1.995456     Prob(F-statistic) 0.228401 
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Dependent Variable: D(SUE,2)   

Method: Least Squares   

Date: 08/30/13   Time: 12:43   

Sample (adjusted): 1991M12 2013M05  

Included observations: 258 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.190526 0.533616 0.357047 0.7214 

@TREND 0.004444 0.003267 1.360378 0.1750 

D(SUE(-1)) -3.315819 0.616461 -5.378800 0.0000 

D(SUE(-1),2) 1.765511 0.600578 2.939687 0.0036 

D(SUE(-2),2) 1.718118 0.580751 2.958443 0.0034 

D(SUE(-3),2) 1.619119 0.563174 2.874989 0.0044 

D(SUE(-4),2) 1.335406 0.544577 2.452191 0.0149 

D(SUE(-5),2) 1.191416 0.525762 2.266073 0.0244 

D(SUE(-6),2) 1.199958 0.507693 2.363551 0.0189 

D(SUE(-7),2) 1.047787 0.490016 2.138269 0.0335 

D(SUE(-8),2) 0.904432 0.473316 1.910842 0.0572 

D(SUE(-9),2) 0.901230 0.458009 1.967713 0.0503 

D(SUE(-10),2) 0.744314 0.438929 1.695750 0.0913 

D(SUE(-11),2) 0.590350 0.403866 1.461747 0.1452 

D(SUE(-12),2) 1.116887 0.368767 3.028707 0.0027 

D(SUE(-13),2) 1.292045 0.340451 3.795104 0.0002 

D(SUE(-14),2) 1.109115 0.312276 3.551713 0.0005 

D(SUE(-15),2) 0.964405 0.282802 3.410174 0.0008 

D(SUE(-16),2) 0.925085 0.253897 3.643543 0.0003 

D(SUE(-17),2) 0.770535 0.221266 3.482401 0.0006 

D(SUE(-18),2) 0.578426 0.186787 3.096716 0.0022 

D(SUE(-19),2) 0.542595 0.155020 3.500159 0.0006 

D(SUE(-20),2) 0.388559 0.119361 3.255315 0.0013 

D(SUE(-21),2) 0.181370 0.067324 2.693980 0.0076 
     
     

R-squared 0.874316     Mean dependent var 0.024806 

Adjusted R-squared 0.861963     S.D. dependent var 10.15151 

S.E. of regression 3.771629     Akaike info criterion 5.581299 

Sum squared resid 3328.694     Schwarz criterion 5.911807 

Log likelihood -695.9876     F-statistic 70.77461 

Durbin-Watson stat 1.943829     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     

F-statistic 1.123980     Probability 0.324776 

Obs*R-squared 25.73809     Probability 0.216612 
     
     
     

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 08/30/13   Time: 14:15   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.229435 0.600043 -0.382364 0.7026 

@TREND -0.005274 0.007354 -0.717175 0.4741 

D(SUE(-1)) 3.965526 4.925754 0.805060 0.4217 

D(SUE(-1),2) -4.789875 3.789163 -1.264099 0.2076 

D(SUE(-2),2) -2.399410 2.831330 -0.847450 0.3977 

D(SUE(-3),2) -1.326178 2.890317 -0.458835 0.6468 

D(SUE(-4),2) -1.906566 2.339930 -0.814796 0.4161 

D(SUE(-5),2) -1.763619 1.902712 -0.926897 0.3550 

D(SUE(-6),2) -1.603532 1.885538 -0.850437 0.3960 

D(SUE(-7),2) -2.369065 2.065754 -1.146829 0.2527 

D(SUE(-8),2) -3.019798 1.995694 -1.513157 0.1317 

D(SUE(-9),2) -2.760198 1.916111 -1.440521 0.1512 

D(SUE(-10),2) -2.257334 1.846844 -1.222266 0.2230 

D(SUE(-11),2) -1.999095 1.447916 -1.380671 0.1688 

D(SUE(-12),2) -1.145487 1.157455 -0.989660 0.3235 

D(SUE(-13),2) -0.437877 2.016657 -0.217130 0.8283 

D(SUE(-14),2) -2.017389 2.188683 -0.921737 0.3577 

D(SUE(-15),2) -2.448464 1.874047 -1.306511 0.1928 

D(SUE(-16),2) -1.878584 1.792132 -1.048240 0.2957 

D(SUE(-17),2) -1.944753 1.755713 -1.107671 0.2693 

D(SUE(-18),2) -1.739354 1.458682 -1.192414 0.2344 

D(SUE(-19),2) -0.733176 1.054511 -0.695276 0.4876 

D(SUE(-20),2) 0.036080 0.795682 0.045345 0.9639 

D(SUE(-21),2) -0.084579 0.380769 -0.222126 0.8244 

RESID(-1) 0.810359 2.072026 0.391095 0.6961 

RESID(-2) -2.837969 1.810316 -1.567665 0.1184 

RESID(-3) 0.492279 0.995114 0.494696 0.6213 

RESID(-4) 0.423152 0.933182 0.453451 0.6507 

RESID(-5) -0.274799 0.664959 -0.413257 0.6798 

RESID(-6) 0.673075 0.528449 1.273680 0.2042 

RESID(-7) 0.715704 0.422037 1.695834 0.0914 

RESID(-8) -0.045064 0.412286 -0.109303 0.9131 

RESID(-9) 0.028159 0.379088 0.074280 0.9409 

RESID(-10) -0.416830 0.360790 -1.155327 0.2493 

RESID(-11) -0.700706 0.356579 -1.965079 0.0507 
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RESID(-12) -0.357909 0.299358 -1.195589 0.2332 

RESID(-13) 0.231073 0.267297 0.864477 0.3883 

RESID(-14) -0.052660 0.206095 -0.255512 0.7986 

RESID(-15) 0.274082 0.197429 1.388251 0.1665 

RESID(-16) 0.141591 0.197138 0.718234 0.4734 

RESID(-17) 0.125424 0.171782 0.730131 0.4661 

RESID(-18) -0.037456 0.156837 -0.238823 0.8115 

RESID(-19) -0.171500 0.153295 -1.118760 0.2645 

RESID(-20) -0.211738 0.152054 -1.392518 0.1652 

RESID(-21) 0.025480 0.129545 0.196690 0.8443 
     
     

R-squared 0.099760     Mean dependent var 9.98E-17 

Adjusted R-squared -0.086205     S.D. dependent var 3.598905 

S.E. of regression 3.750820     Akaike info criterion 5.638996 

Sum squared resid 2996.623     Schwarz criterion 6.258698 

Log likelihood -682.4305     F-statistic 0.536445 

Durbin-Watson stat 2.019724     Prob(F-statistic) 0.992294 
     
     

 

 

Dependent Variable: D(SUE,2)   

Method: Least Squares   

Date: 08/30/13   Time: 12:51   

Sample (adjusted): 1991M03 2013M05  

Included observations: 267 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.457541 0.261909 1.746949 0.0819 

D(SUE(-1)) -1.712725 0.447718 -3.825451 0.0002 

D(SUE(-1),2) 0.170824 0.432416 0.395046 0.6931 

D(SUE(-2),2) 0.106295 0.400870 0.265161 0.7911 

D(SUE(-3),2) -0.010472 0.367659 -0.028482 0.9773 

D(SUE(-4),2) -0.231938 0.335878 -0.690543 0.4905 

D(SUE(-5),2) -0.356984 0.302316 -1.180831 0.2388 

D(SUE(-6),2) -0.378890 0.270193 -1.402295 0.1621 

D(SUE(-7),2) -0.459758 0.236845 -1.941173 0.0533 

D(SUE(-8),2) -0.614203 0.200882 -3.057532 0.0025 

D(SUE(-9),2) -0.673905 0.165073 -4.082463 0.0001 

D(SUE(-10),2) -0.842362 0.132840 -6.341162 0.0000 

D(SUE(-11),2) -0.893409 0.100984 -8.847075 0.0000 

D(SUE(-12),2) -0.273812 0.061832 -4.428327 0.0000 
     
     

R-squared 0.863872     Mean dependent var 0.006367 

Adjusted R-squared 0.856877     S.D. dependent var 10.17338 

S.E. of regression 3.848751     Akaike info criterion 5.584384 

Sum squared resid 3747.659     Schwarz criterion 5.772480 

Log likelihood -731.5153     F-statistic 123.5033 

Durbin-Watson stat 1.974626     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     

F-statistic 2.548964     Probability 0.003453 

Obs*R-squared 30.07089     Probability 0.002725 
     
     
     

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 08/30/13   Time: 14:17   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.346984 0.797684 -0.434989 0.6640 

D(SUE(-1)) 1.206461 2.892679 0.417074 0.6770 

D(SUE(-1),2) 0.956041 1.904051 0.502109 0.6160 

D(SUE(-2),2) 0.970506 1.696045 0.572217 0.5677 

D(SUE(-3),2) 0.938090 1.523237 0.615853 0.5386 

D(SUE(-4),2) 1.085716 1.340894 0.809695 0.4189 

D(SUE(-5),2) 1.266255 1.195159 1.059487 0.2904 

D(SUE(-6),2) 1.098443 1.056941 1.039266 0.2997 

D(SUE(-7),2) 1.073915 0.913773 1.175254 0.2411 

D(SUE(-8),2) 1.110796 0.846080 1.312874 0.1905 

D(SUE(-9),2) 1.197227 0.877853 1.363812 0.1739 

D(SUE(-10),2) 1.029790 0.820160 1.255596 0.2105 

D(SUE(-11),2) 1.493658 1.048274 1.424874 0.1555 

D(SUE(-12),2) 1.429162 0.999664 1.429642 0.1541 

RESID(-1) -2.166991 1.654513 -1.309745 0.1915 

RESID(-2) 1.216766 0.734281 1.657085 0.0988 

RESID(-3) -0.420644 0.366839 -1.146671 0.2527 

RESID(-4) 0.225686 0.190864 1.182443 0.2382 

RESID(-5) 0.084399 0.136385 0.618829 0.5366 

RESID(-6) 0.232518 0.120876 1.923606 0.0556 

RESID(-7) -0.188983 0.121722 -1.552577 0.1218 

RESID(-8) 0.235301 0.120598 1.951115 0.0522 

RESID(-9) 0.074662 0.110735 0.674243 0.5008 

RESID(-10) 0.054656 0.111024 0.492288 0.6230 

RESID(-11) -0.370224 0.106357 -3.480949 0.0006 

RESID(-12) -0.017587 0.108405 -0.162231 0.8713 
     
     

R-squared 0.112625     Mean dependent var -2.26E-16 

Adjusted R-squared 0.020574     S.D. dependent var 3.753524 

S.E. of regression 3.714712     Akaike info criterion 5.554784 

Sum squared resid 3325.579     Schwarz criterion 5.904104 

Log likelihood -715.5637     F-statistic 1.223503 

Durbin-Watson stat 1.997074     Prob(F-statistic) 0.218916 
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Dependent Variable: D(SUE,2)   

Method: Least Squares   

Date: 08/30/13   Time: 12:56   

Sample (adjusted): 1991M11 2013M05  

Included observations: 259 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.694121 0.280341 2.475986 0.0140 

D(SUE(-1)) -2.658360 0.577154 -4.605977 0.0000 

D(SUE(-1),2) 1.133069 0.563317 2.011425 0.0454 

D(SUE(-2),2) 1.118674 0.546319 2.047656 0.0417 

D(SUE(-3),2) 1.030268 0.529076 1.947298 0.0527 

D(SUE(-4),2) 0.777039 0.512864 1.515098 0.1311 

D(SUE(-5),2) 0.662696 0.496536 1.334639 0.1833 

D(SUE(-6),2) 0.685797 0.479442 1.430408 0.1539 

D(SUE(-7),2) 0.562296 0.464160 1.211426 0.2269 

D(SUE(-8),2) 0.450440 0.450072 1.000819 0.3179 

D(SUE(-9),2) 0.429049 0.432047 0.993060 0.3217 

D(SUE(-10),2) 0.183293 0.399163 0.459194 0.6465 

D(SUE(-11),2) 0.064001 0.365704 0.175009 0.8612 

D(SUE(-12),2) 0.646040 0.335581 1.925141 0.0554 

D(SUE(-13),2) 0.835565 0.305876 2.731712 0.0068 

D(SUE(-14),2) 0.678970 0.278152 2.441002 0.0154 

D(SUE(-15),2) 0.568151 0.250469 2.268351 0.0242 

D(SUE(-16),2) 0.538711 0.218248 2.468343 0.0143 

D(SUE(-17),2) 0.413171 0.184817 2.235573 0.0263 

D(SUE(-18),2) 0.271683 0.154360 1.760061 0.0797 

D(SUE(-19),2) 0.258102 0.118756 2.173386 0.0307 

D(SUE(-20),2) 0.116149 0.067404 1.723190 0.0862 
     
     

R-squared 0.869827     Mean dependent var 0.007336 

Adjusted R-squared 0.858292     S.D. dependent var 10.13572 

S.E. of regression 3.815500     Akaike info criterion 5.597137 

Sum squared resid 3450.256     Schwarz criterion 5.899261 

Log likelihood -702.8292     F-statistic 75.41183 

Durbin-Watson stat 2.036685     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

 
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     

F-statistic 1.461173     Probability 0.097389 

Obs*R-squared 30.73987     Probability 0.058720 
     
     
     

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 08/30/13   Time: 14:19   
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Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.348064 1.808004 -0.192513 0.8475 

D(SUE(-1)) 1.345034 6.899160 0.194956 0.8456 

D(SUE(-1),2) -1.267443 4.661108 -0.271919 0.7859 

D(SUE(-2),2) -2.180531 4.516195 -0.482825 0.6297 

D(SUE(-3),2) -3.101674 3.589879 -0.864005 0.3885 

D(SUE(-4),2) -2.784598 2.918919 -0.953983 0.3412 

D(SUE(-5),2) -1.738352 2.333515 -0.744950 0.4571 

D(SUE(-6),2) -0.858026 2.415034 -0.355285 0.7227 

D(SUE(-7),2) -0.684629 2.580222 -0.265337 0.7910 

D(SUE(-8),2) -0.835989 2.346300 -0.356301 0.7220 

D(SUE(-9),2) -1.299605 2.145706 -0.605677 0.5454 

D(SUE(-10),2) -1.260001 1.944430 -0.648005 0.5177 

D(SUE(-11),2) -1.004176 1.568616 -0.640167 0.5227 

D(SUE(-12),2) -0.919620 1.462668 -0.628728 0.5302 

D(SUE(-13),2) -0.786654 2.674387 -0.294144 0.7689 

D(SUE(-14),2) 0.145531 2.293211 0.063462 0.9495 

D(SUE(-15),2) 0.971526 2.157244 0.450355 0.6529 

D(SUE(-16),2) 0.829869 2.031470 0.408507 0.6833 

D(SUE(-17),2) -0.027557 1.930403 -0.014275 0.9886 

D(SUE(-18),2) -0.710346 1.474281 -0.481825 0.6304 

D(SUE(-19),2) -0.807122 1.108650 -0.728023 0.4674 

D(SUE(-20),2) -0.517319 0.807223 -0.640862 0.5223 

RESID(-1) -0.115397 3.912003 -0.029498 0.9765 

RESID(-2) 0.949706 3.752647 0.253076 0.8004 

RESID(-3) 0.469863 2.481796 0.189324 0.8500 

RESID(-4) -0.527073 1.292987 -0.407640 0.6839 

RESID(-5) -0.785925 1.141499 -0.688503 0.4919 

RESID(-6) -0.665866 0.590361 -1.127896 0.2606 

RESID(-7) 0.051970 0.586488 0.088613 0.9295 

RESID(-8) 0.341115 0.556144 0.613358 0.5403 

RESID(-9) 0.565021 0.487642 1.158681 0.2479 

RESID(-10) -0.171510 0.355680 -0.482203 0.6301 

RESID(-11) -0.264813 0.300205 -0.882106 0.3787 

RESID(-12) -0.301604 0.268186 -1.124608 0.2620 

RESID(-13) -0.302341 0.192478 -1.570780 0.1177 

RESID(-14) -0.087118 0.192964 -0.451471 0.6521 

RESID(-15) 0.022049 0.174971 0.126017 0.8998 

RESID(-16) 0.075737 0.154197 0.491171 0.6238 

RESID(-17) 0.308541 0.152798 2.019266 0.0447 

RESID(-18) 0.045008 0.145725 0.308857 0.7577 

RESID(-19) -0.079744 0.132829 -0.600349 0.5489 

RESID(-20) 0.011094 0.128950 0.086031 0.9315 
     
     

R-squared 0.118687     Mean dependent var 2.22E-16 

Adjusted R-squared -0.047829     S.D. dependent var 3.656923 
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S.E. of regression 3.743354     Akaike info criterion 5.625235 

Sum squared resid 3040.756     Schwarz criterion 6.202018 

Log likelihood -686.4679     F-statistic 0.712768 

Durbin-Watson stat 2.000125     Prob(F-statistic) 0.902153 
     
     

 

 
 

Ek 3: Gecikme Uzunluğu Seçme Kriterleri  

 

 
 

VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: BIST100 SUE      

Exogenous variables: C      

Date: 09/06/13   Time: 12:37     

Sample: 1990M01 2013M05     

Included observations: 266     
       
       

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       
0 -3966.872 NA   3.13e+10  29.84114  29.86808  29.85196 

1 -3240.461  1436.436  1.37e+08  24.40948  24.49031  24.44195 

2 -3222.486  35.27343  1.23e+08  24.30441   24.43913*  24.35853 

3 -3221.755  1.422976  1.26e+08  24.32899  24.51759  24.40476 

4 -3215.113  12.83456  1.24e+08  24.30912  24.55162  24.40654 

5 -3205.666  18.11295  1.19e+08  24.26817  24.56455  24.38724 

6 -3196.804  16.85812  1.14e+08  24.23161  24.58188  24.37233 

7 -3194.100  5.102965  1.16e+08  24.24135  24.64551  24.40372 

8 -3192.079  3.783421  1.17e+08  24.25624  24.71428  24.44025 

9 -3175.976  29.90587  1.07e+08  24.16523  24.67716  24.37090 

10 -3170.073  10.87428  1.06e+08  24.15092  24.71674  24.37823 

11 -3164.964  9.333609  1.05e+08  24.14259  24.76229  24.39155 

12 -3135.651  53.11760  86670041  23.95226  24.62585  24.22287 

13 -3103.583  57.62486  70201209  23.74123  24.46870  24.03348 

14 -3089.993   24.21728*   65339399*   23.66912*  24.45048   23.98302* 

15 -3089.354  1.129303  67037522  23.69439  24.52964  24.02994 
       
       

 * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    
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Ek 4: LM Test Sonuçları 

 
 
 
VAR Residual Serial Correlation LM 
Tests 

H0: no serial correlation at lag order h 

Date: 09/06/13   Time: 12:43 

Sample: 1990M01 2013M05 

Included observations: 267 
   
   

Lags LM-Stat Prob 
   
   
1  0.995442  0.9105 

2  1.602265  0.8084 

3  4.380653  0.3569 

4  5.906727  0.2062 

5  2.589714  0.6286 

6  1.090448  0.8958 

7  6.443308  0.1684 

8  2.747093  0.6010 

9  9.102217  0.0586 

10  6.032241  0.1968 

11  8.576724  0.0726 

12  9.258702  0.0549 

13  3.068278  0.5465 

14  2.451039  0.6534 

15  4.356179  0.3599 
   
   

Probs from chi-square with 4 df. 
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Ek 5: Johansen Test Sonuçları  

 
 
 
 

Date: 09/06/13   Time: 12:43   

Sample (adjusted): 1991M04 2013M05   

Included observations: 266 after adjustments  

Trend assumption: Linear deterministic trend (restricted) 

Series: BIST100 SUE    

Lags interval (in first differences): 1 to 14  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     
Hypothesized  Trace 0.1  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     

None  0.033463  13.89584  23.34234  0.6662 

At most 1  0.018039  4.842223  10.66637  0.6191 
     
     
 Trace test indicates no cointegration at the 0.1 level  

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.1 level  

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 
     
     
Hypothesized  Max-Eigen 0.1  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     

None  0.033463  9.053615  17.23410  0.7189 

At most 1  0.018039  4.842223  10.66637  0.6191 
     
     
 Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.1 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.1 level  

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  
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Ek 6: Toda-Yamamoto Nedensellik Testi Sonuçları 

 
 
 
 

VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 

Date: 09/06/13   Time: 12:46  

Sample: 1990M01 2013M05  

Included observations: 266  
    
    
    

Dependent variable: BIST100  
    
    

Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    

SUE  20.84112 14  0.1058 
    
    

All  20.84112 14  0.1058 
    
    
    

Dependent variable: SUE  
    
    

Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    

BIST100  49.94318 14  0.0000 
    
    

All  49.94318 14  0.0000 
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ÖZET 

FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ  

İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

 

 

Mehmet Özgür KUTLU 

 

 

Yüksek Lisans Tezi, İktisat Anabilim Dalı 

 

Tez Danışmanı : Prof. Dr. Hasan ŞAHİN 

Ankara-2013 

 

Finansal gelişme ile reel sektör arasındaki ilişki uzun yıllar ekonomik yazında 

ilgi çekici bir konu olmuştur. Bu çalışmada, Türkiye’de finansal gelişme ve reel 

sektör arasındaki ilişki 1990-2013 yılları arasındaki aylık veriler kullanılarak 

incelenmiştir. Finansal gelişmişliği temsil etmesi amacıyla BIST100 endeksi, reel 

sektöre ait üretim düzeyini temsil etmesi amacıyla sanayi üretim endeksi 

kullanılmıştır. Bu veriler arasındaki Granger nedensellik ilişkisi Toda-Yamamoto 

(1995) yöntemine göre test edilmiştir. Analiz sonuçları, Türkiye’de finansal 

gelişmeden reel sektöre doğru tek yönlü Granger nedenselliği olduğunu göstermekte 

ve Türkiye için arz öncüllü hipotezi desteklemektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Finansal Gelişme, Reel Sektör, BIST100 Endeksi, Sanayi 

Üretim Endeksi, Granger Nedensellik, Toda-Yamamoto Yöntemi. 
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ABSTRACT 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL 

DEVELOPMENT AND ECONOMIC GROWTH 

 

 

Mehmet Özgür KUTLU 

 

 

Master Thesis, Deparment of Economics 

 

Supervisor : Prof. Dr. Hasan ŞAHİN 

Ankara-2013 

 

The relationship between financial development and real sector has received 

considerable attention in economic literature for a long time. In this thesis, the 

relationship between financial development and real sector is examined for Turkey 

using the monthly data over the period of 1990-2013. BIST100 index is used to 

represent the financial development and industrial production index is used to 

represent the production level of real sector. Granger causality between these data 

sets is analyzed with Toda-Yamamoto (1995) method. The results of the analysis 

show that there is unidirectional causality from financial development to real sector 

and support the supply-leading hypothesis for Turkey. 

 

Keywords: Financial Development, Real Sector, BIST100 Index, Industrial 

Production Index, Granger Causality, Toda-Yamamoto Method. 




