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Öz
Merkezi idarelerden yaplan mali transferlerin yerel idarelerin mali
transferlere olan ba÷mll÷n artrmas ve buna ba÷l olarak da di÷er
gelirleri elde etme gayretinin olumsuz etkilenmesi literatürde flypaper etkisi
olarak
adlandrlmaktadr.
Çalúmada
Türkiye’de
büyükúehir
belediyelerinde flypaper etkisinin geçerlili÷i ilk olarak Yapay Sinir A÷lar
(YSA) yöntemiyle incelenmiú ve flypaper etkisinin geçerli oldu÷u bulgusuna
ulaúlmútr. økinci aúamada ise ekonometrik yöntemler kullanlmútr. Bu
çerçevede eúbütünleúme iliúkisinin varl÷ Bayer ve Hanck (2012) tarafndan
geliútirilen eúbütünleúme testi ile snanmútr. Seriler arasndaki uzun dönem
eúbütünleúme katsaylar ise FMOLS yöntemi ile tahmin edilmiútir. FMOLS
sonuçlarna göre Türkiye’de uzun dönemde büyükúehir belediyelerinde
flypaper etkisinin geçerli oldu÷u sonucuna ulaúlmútr.
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Flypaper Effect in Metropolitan Municipalities in Turkey:
Artificial Neural Networks and Cointegration Analysis
Abstract
The approach which argues that financial transfers from the central
administrations increase the dependency of local administrations on
financial transfers and thus the negative effect of the efforts to obtain other
income is called flypaper effect in the literature. Firstly, the validity of the
flypaper effect on Metropolitan Municipality in Turkey, is examined by using
Artificial Neural Networks (ANN) and the results have shown that the effect
is valid. In the second phase, econometric methods are used. The presence of
the cointegration relationship has been tested by the Bayer and Hanck
(2012) cointegration test. Long term cointegration coefficients between the
series are estimated by FMOLS method. According to the results of FMOLS,
flypaper effect is valid for the Metropolitan Municipalities in Turkey in the
long term.
Keywords: Flypaper Effect, Metropolitan Municipalities, Artificial
Neural Networks, Cointegration
JEL Classification: E60, C45, C50
Giriú
Günümüzde kamu hizmetlerinin sunumu açsndan merkezi idarelerden
yerel idarelere do÷ru bir yönelim söz konusudur. Yerel idarelerin giderek
artan görev ve sorumluluklaryla do÷ru orantl gelir kaynaklarna sahip
olmalar hizmet kalitesinin sa÷lanmas açsndan büyük önem taúmaktadr.
Ülkemizde ve dünyada genel olarak yerel idarelerin gelir kaynaklar merkezi
yönetimlerden aktarlan mali transferler, borçlanma ve öz gelirlerden
oluúmaktadr. Mali transferler, gelir paylaúm düzenlemeleri ve merkezi
yönetim bütçesinden yerel yönetim birimlerine yaplan mali yardmlardan
oluúmakta olup söz konusu mali yardmlar koúullu veya koúulsuz olarak
snflandrlmaktadr. Merkezi yönetimden aktarlan mali transfer kaynaklar
yerel idarelerin harcama yaplar ve tutumlar üzerinde çeúitli etkilere neden
olmaktadr (Cardenas ve Sharma, 2011:74).
Merkezi yönetimden yerel idarelere yaplan mali transferlere ve bu
transferlerin etkilerine iliúkin farkl yaklaúmlar mevcuttur. Bu yaklaúmlar
arasnda literatürde flypaper effect (sinek ka÷d etkisi) olarak adlandrlan
bir yaklaúma göre, merkezi idarelerden yaplan mali transferler yerel
idarelerin söz konusu mali transferlere olan ba÷mll÷n artrmakta ve buna
ba÷l olarak da di÷er gelirleri elde etme gayretini olumsuz yönde
etkilemektedir (Gramlich vd.,1973; Courant vd., 1979). Bu etki nedeniyle
genel olarak yerel idarelere aktarlan mali transferlerin merkezi yönetim
bütçesi üzerinde yük oluúturup oluúturmad÷ çeúitli araútrmalara konu
olmaktadr. Böyle bir etkinin varl÷ yerel yönetimler açsndan mali
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özerkli÷i de olumsuz etkileyebilmektedir. Bunun yannda, yerinden yönetim
birimi olarak belediyelerin hizmet sunma sorumlulu÷u bulundu÷undan bu
hizmetlerin kalitesine etki eden unsurlarn dikkatle ele alnmas
gerekmektedir. Bu çerçevede mali kaynaklarn durumunun hizmet kalitesine
etkisinden hareketle belediyelerin gelir yaps ve bu yapnn güçlü bir úekilde
sürdürülebilir olmas önem taúmaktadr.
Yerel idareler arasnda belediyeler, gerek kanunlarla kendilerine
yüklenen görev ve sorumluluklar gerekse yerel demokrasinin temel
kurumlar olmalar nedeniyle büyük önem taúmaktadr. Ülkemiz açsndan
ise son yllarda büyükúehir belediyeleri yerel idareler arasnda, idari ve mali
alandaki yerelleúme ve reform çabalar do÷rultusunda ön plana çkmaya
baúlamútr. Yaplan düzenlemeler sonucunda büyükúehir belediyeleri hem
yüzölçümü hem de nüfus açsndan Türk mahalli idare sisteminde giderek
daha büyük bir etkiye kavuúmaktadr. Öte yandan yaplan son
düzenlemelerle büyükúehir belediyelerinin sunmakla yükümlü oldu÷u
hizmetlerin türü ve kapsam geniúletilmiútir. Bu nedenle büyükúehir
belediyelerine görevleriyle orantl gelir kaynaklarnn tahsisi hem kaynak
yönetiminde etkinlik hem de hizmet kalitesinin artú bakmndan belirleyici
rol oynamaktadr. Genel itibaryla bakld÷nda Türkiye’de büyükúehir
belediyelerinin temel gelir kayna÷n merkezi idareden yaplan mali
transferlerin oluúturdu÷u görülmektedir. Bu durumun büyükúehir
belediyelerinin harcama yaplar ve tutumlar üzerinde ne gibi etkilere neden
oldu÷u ve flypaper etkisine yol açp açmad÷ çalúmann konusu olacaktr.
Türkiye’de büyükúehir belediyeleri açsndan flypaper etkisinin incelenmesi,
büyükúehir belediyelerinde mali yapy etkileyen unsurlarn tespitine de
katk sa÷layacaktr.
Bu çalúmada Türkiye’de büyükúehir belediyeleri açsndan flypaper
etkisinin geçerli olup olmad÷ Artificial Neural Networks (Yapay Sinir
A÷lar, YSA) ve ekonometrik yöntemler ile araútrlmútr. Literatürde konu
ile ilgili olarak yaplan çalúmalar incelendi÷inde panel veri analizi a÷rlkl
ekonometrik yöntemlerin kullanld÷ görülmektedir (Saruç ve Sa÷baú, 2008;
Aytaç, 2015; Nagamine, 1995; Melo, 2002; Darby vd., 2005; Pevcin, 2012;
Kjaergaard, 2015; Vegh ve Vuletin, 2016; Lim vd., 2017). Bu çalúmada
önceki çalúmalardan farkl olarak ekonometrik yöntemlerin yansra YSA
yöntemi de kullanlmútr. Bu ba÷lamda ilk olarak büyükúehir
belediyelerinde flypaper etkisinin geçerli÷i YSA yöntemi ile incelenmiútir.
økinci aúamada, serilerin dura÷anlklar Augmented Dickey Fuller
(Geniúletilmiú Dickey-Fuller, ADF) birim kök testi ile; seriler arasnda
eúbütünleúme iliúkisinin varl÷ Bayer ve Hanck (2012) tarafndan
geliútirilen eúbütünleúme testi ile; seriler arasndaki uzun dönem
eúbütünleúme katsaylar ise Fully Modified Ordinary Least Square (Tam
Modifiye Edilmiú En Küçük Kareler, FMOLS) yöntemi kullanlarak tahmin
edilmiútir.
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1. Literatür
Flypaper etkisinin ölçülmesine dair uluslararas literatürde birçok ampirik
çalúma bulunmasna ra÷men bu durumun ulusal literatür için geçerli
oldu÷unu söylemek pek mümkün de÷ildir. Ulusal literatürdeki baúlca
ampirik çalúmalara örnek olarak Saruç ve Sa÷baú (2008) ile Yaú ve
Akdu÷an (2015) tarafndan yaplan çalúmalar verilebilir. Saruç ve Sa÷baú’n
(2008) yaptklar çalúmada idareler aras mali transferlerin veya ba÷úlarn
yerel yönetim harcamalar üzerindeki etkisi incelenmiú ve Türkiye’de için 66
ile ait 1997 yl verileri kullanlarak panel veri analizi yaplmútr. Bu
çalúmada mali transferlerin belediyelerin harcamalar üzerinde öz gelirlere
oranla daha fazla etkili oldu÷u ortaya konulmuú ve flypaper etkisinin mevcut
oldu÷u bulgusuna ulaúlmútr. Yaú ve Akdu÷an (2015), 2007Q1-2014Q3
dönemine ait veriler ile Türkiye’deki belediyeler açsndan flypaper etkisinin
varl÷n birim kök ve çoklu do÷rusal regresyon yöntemiyle analiz etmiú ve
flypaper etkisinin mevcut oldu÷unu ortaya koymuúlardr. Aytaç (2015)
yapt÷ çalúmada Türkiye’de merkezi transferlerin flypaper etkisine yol açp
açmad÷n 2006-2014 dönemi panel regresyon yöntemiyle analiz etmiú ve
söz konusu transferlerin flypaper etkisine yol açt÷ bulgusuna ulaúmútr.
Yabanc literatüre bakld÷nda flypaper etkisinin varl÷n inceleyen
çalúmalarda a÷rlkl olarak panel veri analizi yöntemlerinin kullanld÷
görülmektedir. Courant vd. (1979) yaptklar çalúmada idareler aras mali
transferlerin yerel idarelerin harcamalarn ne yönde etkiledi÷ini tahmin
etmeye yönelik modeller geliútirmiúlerdir. Nagamine (1995), yapt÷
çalúmada panel veri analizi yöntemi kullanmú ve Japonya’da yerel
idarelerde flypaper etkisinin mevcut oldu÷unu ve bu durumun özel tüketim
ile yerel harcamalar arasnda kaynak tahsisi bakmndan bozucu etkilere
neden oldu÷unu ortaya koymuútur. Hines ve Thaler (1995), yaptklar teorik
çalúmada yerel idarelerin harcama davranúlarnn belirlenmesinde mali
kaynaklara hâlihazrda sahip olmalar veya kolaylkla ulaúabilmeleri
arasndaki seçeneklerin belirleyici oldu÷unu öne sürmüúlerdir. Turnbull
(1998), Monte Carlo yöntemiyle ABD’deki 5 Orta-Bat eyaleti (Illinois,
Chicago, Indiana, Michigan, Wisconsin) için 1980 yln ele alarak flypaper
etkisini incelemiú ve flypaper etkisinin olumlu ve olumsuz etkileri oldu÷u
bulgusuna ulaúmútr. Worthington ve Dollery (1999), Avustralya’nn New
South Wales (Yeni Güney Galler) eyaletindeki 176 yerel yönetim birimi için
1992-1993 yllar arasndaki dönemde flypaper etkisini ele alan
çalúmalarnda panel regresyon yöntemi kullanmú ve flypaper etkisinin
bulunmad÷n tespit etmiútir. Melo (2002), Kolombiya örne÷inde panel
regresyon yöntemi ile yapt÷ çalúmada 1980-1997 döneminde flypaper
etkisinin bulundu÷unu, yerel idareler arasndaki geliúmiúlik fark ve
kurumsal kapasite ile iliúkili oldu÷unu ortaya koymuútur. 2002 ylnda
Knight tarafndan yaplan çalúmada 1983-1997 dönemi için ABD’deki 48
eyalet ele alnmú, panel veri analizi ve en küçük kareler (EKK) yöntemi
kullanlmútr. Çalúma sonucunda federal hükümetten eyalet hükümetlerine
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yaplan otoyol inúasna yönelik yardmlarn eyaletler açsndan dúlama
etkisine yol açt÷ ve bu bakmdan flypaper etkisinin mevcut oldu÷u bulgu
olarak ortaya konulmuútur. Levaggi ve Zanola (2003), øtalya’da 20 bölge
idaresinde sa÷lk harcamalar açsndan 1989-1993 dönemi için flypaper
etkisinin geçerli olup olmad÷n test ettikleri çalúmalarnda, panel veri
analizi yöntemi kullanmúlar ve bu etkinin geçerli oldu÷u bulgusunu elde
etmiúlerdir. Çalúmada ayrca bütçe kstlamalarnn yumuúatld÷
durumlarda belediyelerin daha fazla harcama yaparak bütçe aç÷ vermeyi
tercih etti÷i ve flypaper etkisinin düzeyinin artt÷ tespit edilmiútir. Darby vd.
(2005), 15 OECD ülkesi için 1970-1999 dönemini ele alan çalúmalarnda
panel regresyon yöntemini kullanmú ve flypaper etkisinin mevcut oldu÷unu,
yerel idarelerin öz gelirleri ile finanse etmek zorunda kaldklar hallerde
harcama yapmamay tercih etti÷ini tespit etmiúlerdir. 2006 ylnda
Widarjono tarafndan yaplan ve Endonezya’da 1995-2002 döneminde yerel
ve bölgesel düzeydeki harcamalar inceleyen çalúmada panel veri analizi
yöntemi kullanlmú ve az geliúmiú bölgelerde flypaper etkisinin geliúmiú
bölgelere oranla daha baskn bir úekilde ortaya çkt÷n gösteren bulgular
elde edilmiútir. Amusa vd. (2008) Güney Afrika Cumhuriyeti için 237 yerel
yönetim birimini 2005-2006 dönemi için inceledikleri çalúmada panel veri
analizi ve EKK yöntemi kullanarak öz gelirlerin mali transferlere oranla
harcamalar üzerinde daha belirleyici oldu÷u ve bu nedenle flypaper etkisinin
mevcut olmad÷ bulgusuna ulaúmúlardr. Sour ve Giron (2009), Meksika’da
idareler aras koúulsuz yardmlar açsndan flypaper etkisini ele aldklar
çalúmada 1990-2007 dönemi için panel regresyon analizi kullanmú ve
özellikle seçim dönemlerinde koúulsuz yardmlarla elde edilen mali
kaynaklarn yerel idarelerce daha fazla kullanld÷n ve dolaysyla flypaper
etkisinin mevcut oldu÷unu ortaya koymuúlardr. Acosta (2010), Arjantin
örne÷ini ald÷ çalúmada yatay kesit ba÷mll÷ altnda panel veri analizi
yöntemi kullanmú ve flypaper etkisinin mevcut oldu÷u ve bölgesel
ekonomik iliúkilerin bu etkiye nüfuz etti÷i bulgusuna ulaúmútr. Cardenas ve
Sharma (2011), Meksika için yaptklar çalúmada Panel GMM (Generalized
Method of Moment) tahmin yöntemini kullanmúlardr. Çalúma sonucunda
belediyelere yaplan mali transferlerin ve belediyelerin borç ve gelir
düzeylerinin flypaper etkisinin derecesini belirledi÷i bulgusuna
ulaúmúlardr. Abbott ve Jones (2011), 23 OECD ülkesi için 1995-2006
dönemini inceledikleri çalúmada panel veri analizi yöntemi kullanmú ve
idareler aras mali transferlerin flypaper etkisine yol açt÷n tespit
etmiúlerdir. Çalúmada ayrca ele alnan OECD ülkelerinde hem merkezi
idarelerde hem de yerel idarelerde ekonominin devresel hareketlerine ba÷l
olarak harcama düzeylerinin de÷iúkenlik gösterdi÷i bulgusuna ulaúlmútr.
Endonezya’da 2006-2008 dönemi için yatay kesit verisi, 2001-2008 dönemi
için ise panel veri kullandklar çalúmada Kang ve Setyawan (2012), öz
gelirler ve mali transferlerin yerel harcamalar üzerinde belirleyici oldu÷unu,
öz gelirlerin mali transferlere oranla daha fazla etkiye sahip olmas nedeniyle
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flypaper etkisinin mevcut olmad÷ sonucunu ortaya koymuúlardr. Pevcin
(2012), Slovenya’da 2009 mali yl için 210 belediyeyi ele ald÷ çalúmada
panel regresyon yöntemi kullanmú ve flypaper etkisinin mevcut oldu÷unu
tespit etmiútir. Çalúmada ayrca belediyelere yaplan mali transferlerin
belediye gelirlerine oranla harcamalar üzerinde daha fazla etkiye sahip
oldu÷u ve belediyelerin harcamalarnn a÷rlkl olarak bu transferlere
ba÷ml úekilde gerçekleútirildi÷i bulgusu elde edilmiútir.
Gennari ve Messina (2014), 1999-2006 dönemi için panel veri analizi ile
øtalya’daki 8.000 civarndaki yerel idare için yaptklar çalúmada flypaper
etkisinin güçlü bir úekilde mevcut oldu÷unu tespit etmiúlerdir. Çalúmada
seçim dönemleri ve yerel idarelerin politik güçlerinin de flypaper etkisinin
düzeyi üzerinde belirleyici oldu÷u bulgusuna ulaúlmútr. Kanada’nn
Quebec eyaletindeki yerel idareler açsndan 2001-2007 aras dönem için
úartl ve úartsz yardmlarn flypaper etkisine yol açp açmad÷n panel sabit
etki modeli ile inceleyen bir çalúma Mehiriz ve Marceau (2014) tarafndan
yaplmú ve flypaper etkisinin bulundu÷u sonucu ortaya konulmuútur.
Çalúmada ayrca koúulsuz yardmlarn flypaper etkisine neden oldu÷undan
hareketle merkezi idarelerden yaplacak yardmlarn tamamen koúullu olmas
önerisi getirilmiútir. Kjaergaard (2015), Danimarka’da idareler aras mali
transferlerin flypaper etkisine neden olup olmad÷nn tespitine iliúkin
çalúmasnda 98 belediyeyi ele almú, panel veri analizi kullanlmú ve bu
etkinin mevcut oldu÷u bulgusuna ulaúmútr. Allers ve Vermeulen (2016),
Hollanda örne÷inde 1992-2010 dönemi için panel veri analizi kullanarak
yerel idareler arasndaki denkleútirme ödene÷inin flypaper etkisine yol açt÷
sonucuna ulaúmútr. Çalúmada ayrca kurumsal yap ve politikac
davranúlarnn flypaper etkisinin düzeyinde belirleyici oldu÷u ortaya
konulmuútur. Korzhenevych ve Langer (2016), 2009-2013 aras dönemi ele
alarak Federal Almanya’da Saksonya ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletleri için
flypaper etkisinin varl÷n araútrmúlardr. Yöntem olarak panel veri
analizinin kullanld÷ çalúmada her iki eyalet için flypaper etkisinin varl÷
yannda yerel idarelerin gelir kaynaklar artt÷ halde vergilerde indirime
gitmedikleri tespit edilmiútir. Vegh ve Vuletin (2016), Güney Amerika
ülkelerinden Arjantin (1963-2000 dönemi) ve Brezilya’da (1985-2005
dönemi) panel sabit etkiler modelini kullanarak flypaper etkisini araútrmú
ve bu etkinin mevcut oldu÷u bulgusuna ulaúmútr. Çalúma sonucunda
varlan bir di÷er tespit flypaper etkisi ile vergi oranlar arasnda iliúki
bulunmasdr. Belçika’nn Flaman bölgesi için 1995-2012 döneminde
flypaper etkisini araútran bir çalúma Goeminne vd. (2017) tarafndan
yaynlanmú ve panel veri analizi sonucunda ele alnan 308 belediye
açsndan bu etkinin bulundu÷u sonucuna varlmútr. Çalúmada ayrca
merkezi idarenin yerel idarelere kaynak aktarrken flypaper etkisini dikkate
almas gerekti÷i görüúü ortaya konulmuútur. Lim vd. (2017) Güney Kore’de
yerel idarelerce yaplanlar açsndan 1995-2003 döneminde flypaper
etkisinin varl÷n tespit amacyla yaptklar çalúmada, dinamik panel veri
Maliye Dergisi, Ocak-Haziran 2018; 174: 484-501
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yöntemleri kullanmúlardr. Çalúmada bu etkinin mevcut oldu÷u ve merkezi
idareden yaplan mali yardmlarn azalmasna ra÷men yerel idarelerin
harcama düzeylerini azaltmak yerine bu harcamalar sa÷layabilmek amacyla
yeni gelir kaynaklar arayúna girerek eski harcama düzeylerini koruma
e÷iliminde olduklar tespit edilmiútir. Inayati ve Setiawan (2017), 2009-2013
dönemi için Endonezya’da yerel yönetimlerde flypaper etkisinin varl÷n
araútran çalúmalarnda panel veri analizi kullanmúlardr. Çalúma
sonucunda Endonezya’da 492 yerel yönetim biriminde, yerel yönetim
harcamalarnda merkezden yaplan mali transferlerin öz gelirlere oranla daha
belirleyici oldu÷u ve dolaysyla flypaper etkisinin mevcut oldu÷u bulgusuna
ulaúlmútr.
2. Yöntem ve Ampirik Analiz
2.1. Veri Seti
Bu çalúmada, flypaper etkisinin Türkiye’de büyükúehir belediyeleri
açsndan geçerlili÷i 2007Q1-2017Q1 dönemi veriler kullanlarak analiz
edilmiútir. Bu dönemin kullanlmasnn nedeni büyükúehir belediyelerine ait
mali istatistiklerin 2007 ylndan itibaren düzenli bir úekilde yaynlanmaya
baúlanmasdr. Çalúmada büyükúehir belediyelerine dair genel görünümün
incelenmesi hedeflenmiútir. Türkiye’deki yerel idareler arasnda büyükúehir
belediyelerinin analiz konusu olarak seçilmesinin nedeni söz konusu
belediyelerin di÷er yerel yönetim birimlerine oranla gerek hizmet sunduklar
nüfusun büyüklü÷ü gerekse büyükúehir belediyelerine ayrlan paylarn genel
bütçe vergi gelirleri içinde daha önemli bir oran teúkil etmesidir. Çalúmada
büyükúehir belediyelerinin harcamalar (har), büyükúehir belediyelerinin öz
gelirleri (ozg), genel bütçe vergi gelirlerinden ayrlan paylar (mali
transferler) (tra) de÷iúkenleri kullanlmútr. ùekil 1’de 2007Q1-2017Q1
dönemi büyükúehir belediyelerinin harcamalar, büyükúehir belediyelerinin
öz gelirleri ve mali transferler serileri görülmektedir.
ùekil 1: Büyükúehir Belediyelerinin Harcamalar, Büyükúehir
Belediyelerinin Öz Gelirleri ve Mali Transferler
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Veriler Maliye Bakanl÷ Muhasebat Genel Müdürlü÷ü resmi internet
sitesinden elde edilmiútir. De÷iúkenler enflasyon etkilerinden arndrlarak
reel hale getirilmiú, ekonometrik analizlerde logaritmik olarak alnmútr. Bir
seri aylk ve üçer aylk dönemlerde gözlemleniyorsa mevsimsellik etkisi
gösterebilmektedir. Çalúmada kullanlan de÷iúkenlerden mevsimsellik etkisi
tespit edilen büyükúehir belediyelerinin harcamalar (har) ve büyükúehir
belediyelerinin öz gelirleri (ozg) de÷iúkenleri TRAMO/SEATS yöntemi
kullanlarak mevsimsel etkilerden arndrlmútr.
2.2. Yöntem
Büyükúehir belediyelerinin öz gelirlerinin ve genel bütçe vergi
gelirlerinden ayrlan paylarn (mali transferlerin) büyükúehir belediyelerinin
harcamalar üzerindeki etkisini analiz etmek amacyla Denklem (1) ile
belirtilen ekonometrik model kullanlmútr.
݈݄ܽݎ௧ ൌ ߚ  ߚଵ ݈݃ݖ௧  ߚଶ ݈ܽݎݐ௧  ݑ௧ ሺͳሻ
Çalúmada yapay zekâ yöntemlerinden Yapay Sinir A÷lar (YSA) ve
ekonometrik yöntemler kullanlmútr. Bu ba÷lamda ilk olarak büyükúehir
belediyelerinde flypaper etkisinin geçerli÷i YSA yöntemi ile incelenmiútir.
økinci aúamada ise ekonometrik yöntemler kullanlmútr. Serilerin
dura÷anlklar ADF birim kök testi ile; seriler arasnda eúbütünleúme
iliúkisinin varl÷ Bayer ve Hanck (2012) tarafndan geliútirilen
eúbütünleúme testi ile snanmútr. Son aúamada ise seriler arasndaki uzun
dönem eúbütünleúme katsaylar FMOLS yöntemi ile tahmin edilmiútir.
2.3. Yapay Sinir A÷lar
YSA, bir problemi çözmek için ba÷lantl iúlem elemanlarnn beraber
çalúmas temeline dayanan, girdi ile çkt arasndaki örüntüyü bulmak
amacyla insan beynini taklit etmeye çalúan bir tekniktir. Biyolojik sinir
a÷lar ile ortak özelliklere sahip bir bilgi iúleme sistemi olan YSA, yapay
sinir hücresi (nöron) ad verilen çok sayda basit iúlem elemannn bir araya
gelmesi ile oluúmaktadr. Her yapay sinir hücresi, di÷er yapay sinir hücreleri
ile a÷rlklandrlmú ba÷lantlar aracl÷yla ba÷lanmútr (Fausett, 1994:3).
Güçlü modelleme özelli÷i sayesinde finansal ve ekonomik tahminlerde
yaygn bir kullanm alan olan YSA’nn; iú baúarszl÷ tahmini, kredi
skorlama, tahvil de÷erlendirmesi, örüntü tanma ve görüntü iúleme gibi
do÷rusal olmayan fonksiyon formundaki parametrik olmayan verilerde etkili
bir araç oldu÷u kantlanmútr (Liliana ve Napitupulu, 2012:410; Huang vd.,
2007:115). Geleneksel yöntemlere göre farkl bir çalúma biçimi olan YSA,
do÷rusal olmayan problemlerin çözümünde oldukça baúarl olmaktadr.
YSA, ö÷renme özelli÷i sayesinde, girdi ve çkt arasndaki iliúkiyi
örneklerden ö÷renmek yoluyla daha önce hiç görülmemiú olaylar hakknda
çözümler üretebilme özelli÷ine sahiptir.
Günümüzde en çok bilinen ve yaygn biçimde kullanlan YSA türü Çok
Katmanl Alglayc (ÇKA)’dr. ÇKA, girdi katman, bir veya birden fazla
gizli katman ve çkt katmanndan oluúan ileri beslemeli bir sinir a÷dr. Bir
katmandaki her nöron, bir sonraki katmann bütün nöronlar ile ba÷lantldr
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ve girdi katmanndan çkt katmanna do÷ru ileri yönlü bir iletiúim
mevcuttur. E÷itim esnasnda hem girdiler hem de girdilere karúlk gelen
çkt de÷erleri a÷a gösterildi÷i için ö÷retmenli ö÷renme stratejisine göre
çalúrlar. ÇKA için en yaygn olarak kullanlan ö÷renme algoritmas Geri
Yaylm Algoritmas (GYA)’dr. Genelleútirilmiú Delta Kural olarak da
adlandrlan bu algoritma iki aúamadan oluúmaktadr (Öztemel, 2012:77).
1’inci aúamada, ileri do÷ru hesaplama vardr ve a÷a gösterilen örnek için
a÷n çkts hesaplanr. 2’nci aúamada ise geriye do÷ru hesaplama vardr ve
bu aúamada a÷n ba÷lant a÷rlklar güncellenir. Kullanlan ö÷renme
algoritmasna göre, a÷n çkts ile beklenen çkt arasndaki hata geriye
do÷ru yaylarak hata minimuma ulaúncaya kadar a÷n a÷rlklar
güncellenmektedir. ùekil 2’de iki gizli katmana sahip bir ÇKA yaps
görülmektedir.
ùekil 2: øki Gizli Katmana Sahip ÇKA

Bu çalúmada kullanlan veri seti e÷itim ve test veri seti olmak üzere ikiye
ayrlmútr. ølk 33 gözlem (%80) e÷itim verisi, son 8 gözlem (%20) ise test
verisi grubunda yer almaktadr. Kurulacak ÇKA modellerinde, gizli katman
aktivasyon fonksiyonu olarak hiperbolik tanjant ve sigmoid, çkt katman
aktivasyon fonksiyonu olarak ise do÷rusal, hiperbolik tanjant ve sigmoid
aktivasyon fonksiyonlar kullanlmútr. Kullanlan modellerin girdi
katmannda 2 nöron (2 ba÷msz de÷iúken; ozg ve tra), çkt katmannda ise 1
nöron (1 ba÷ml de÷iúken: har) yer almaktadr. Test iúlemi sonucunda Hata
Kareler Toplam (Error Sum of Squares, SSE) dikkate alnarak modellerin
tahmin performanslar karúlaútrlmútr. ÇKA modellerinde en iyi mimariyi
elde edebilmek için farkl gizli katman nöron saylar ve farkl aktivasyon
fonksiyonlar denenmiú ve en iyi performansa sahip 6 model Tablo 1’de
gösterilmiútir.
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Tablo 1: En øyi Performansa Sahip ÇKA Modelleri
Modeller
Model 1
Model 2
Model 3

Gizli
Katman
Nöron
Says

Test
Performans
(SSE)

2

0,818

Sigmoid

2

0,328

Do÷rusal

2

0,220

2

1,238

2
2

0,280
0,339

Gizli Katman
Aktivasyon
Fonksiyonu

Çkt Katman
Aktivasyon
Fonksiyonu

Hiperbolik
Tanjant
Hiperbolik
Tanjant
Hiperbolik
Tanjant

Hiperbolik
Tanjant

Model 4

Sigmoid

Model 5
Model 6

Sigmoid
Sigmoid

Hiperbolik
Tanjant
Sigmoid
Do÷rusal

Yaplan denemeler sonucunda en düúük hata düzeyine sahip ÇKA
modelinin Model 3 oldu÷u görülmüútür. ølgili modele ait hata de÷erlerini
temsil eden SSE de÷eri 0,220 olarak bulunmuútur. Elde edilen sonuçlara
göre, gizli katman aktivasyon fonksiyonu hiperbolik tanjant, çkt katman
aktivasyon fonksiyonu do÷rusal ve gizli katman nöron says 2 olan ÇKA
modelinin en iyi performansa sahip model oldu÷u belirlenmiútir.
Ba÷msz de÷iúkenlerin ba÷ml de÷iúken üzerindeki etkilerini ifade
etmek amacyla Ba÷msz De÷iúken Önem Analizi kullanlmútr. Model 3’e
göre elde edilen Ba÷msz De÷iúken Önem Analizi sonuçlar ùekil 3’de ve
Tablo 2’de görülmektedir.
ùekil 3: Ba÷msz De÷iúken Önem Analizi
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Tablo 2: Ba÷msz De÷iúken Önem Analizi
De÷iúkenler
tra
ozg

Önem
0,616
0,384

Normalleútirilmiú Önem
100,0%
62,4%

ùekil 3 ve Tablo 2’de ba÷msz de÷iúkenlerin a÷rlkl de÷erleri
incelendi÷inde, büyükúehir belediyelerine genel bütçe vergi gelirlerinden
ayrlan paylarn (mali transferler), büyükúehir belediyelerinin harcamalar
üzerinde öz gelirlerine göre daha fazla etkiye sahip oldu÷u sonucuna
ulaúlmútr.
2.4. Birim Kök Testi
Birim kök sürecinin özelli÷i bir úokun uzun kalc etkiye sahip olmasdr.
Çok sayda birim kök testi olmasna ra÷men Dickey-Fuller (DF) Testi ve
onun uzants olan Geniúletilmiú Dickey-Fuller (ADF) Testi en yaygn
kullanlan ve uygulamas en kolay olan birim kök testidir (Wooldridge,
2013:660). ADF birim kök testinde Denklem (2) ve Denklem (3) tahmin
edilmektedir:


ȟܻ௧ ൌ ߚଵ  ߚଶ  ݐ ߜܻ௧ିଵ   ߙ ܻ௧ି  ݑ௧ ሺʹሻ


ୀଵ

ȟܻ௧ ൌ ߚଵ  ߜܻ௧ିଵ   ߙ ܻ௧ି  ݑ௧ ሺ͵ሻ
ୀଵ

Eúitlikte serinin birim köke sahip oldu÷unu ifade eden temel hipotez
ܪ ǣ ߜ ൌ Ͳ olarak ifade edilmektedir. ܪ hipotezi reddedilirse Denklem
(2)’ye göre serinin trend dura÷an oldu÷una, Denklem (3)’e göre ise ortalama
etrafnda dura÷an oldu÷una karar verilmektedir. De÷iúkenlerin bütünleúik
derecelerini belirlemek amacyla ADF birim kök testi uygulanmútr. Elde
edilen test de÷erleri Tablo 3'de sunulmuútur.
Tablo 3: ADF Birim Kök Testi Sonuçlar
De÷iúken

ADF Test østatistikleri

lhar

2,486 [2]
-2,275 [3]**
-0,056 [1]
-3,217 [7]*
2,661 [3]
-3,780 [1]*

' har
lozg

' lozg
ltra

' ltra

(%1)
-2,627
-2,630
-2,625
-2,639
-2,628
-2,627

Kritik De÷erler
(%5)
(%10)
-1,949
-1,611
-1,950
-1,611
-1,949
-1,611
-1,951
-1,610
-1,950
-1,611
-1,949
-1,611

Not: Köúeli parantez içindeki de÷erler, de÷iúkenlerin AIC'ye (Akaike Bilgi Kriteri) göre
belirlenmiú uygun gecikme uzunlu÷unu belirtmektedir. *, ** ve *** srasyla; %1, %5 ve %10
anlamllk düzeyinde dura÷anl÷ ifade etmektedir.
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Tablo 3’den izlenebilece÷i gibi ADF test istatisti÷i sonuçlarna göre,
analizde kullanlan lhar, lozg ve ltra de÷iúkenlerinin, düzey de÷erde birim
kök içerdi÷i yani dura÷an olmad÷ ve serilerin birinci farklar alnd÷nda
dura÷an hale geldikleri yani serilerin I(1) oldu÷u sonucuna ulaúlmútr.
2.5. Eúbütünleúme Analizi
Zaman serisi verileri kullanlarak yaplan ekonometrik analizlerde
karúlaúlan sorunlardan biri de dura÷an olmayan de÷iúkenlerin modelde
sahte regresyona sebep olmalardr (Göktaú, 2005:113). Sahte regresyondan
kaçnmak iki úekilde mümkündür. Birincisi de÷iúkenleri dura÷anlaútrarak
kullanmaktr. En yaygn dura÷anlaútrma iúlemi fark almaktr. Ancak fark
alma iúlemi serilerin uzun dönem dinamiklerini (iliúkisini) yok etmektedir.
økincisi ise eúbütünleúme analizine baúvurmaktr (Sevüktekin ve
Nargeleçekenler, 2010:484). Dura÷an olmayan zaman serileriyle yaplan
regresyon analizlerinin anlaml olabilmesi ve gerçek iliúkileri yanstabilmesi,
ancak bu zaman serileri arasnda bir eúbütünleúme iliúkisinin varl÷yla
mümkün olmaktadr (Gujarati, 1999: 725, 726).
Literatürde geliútirilen birçok eúbütünleúme testi bulunmaktadr. Engle ve
Granger (1987) tarafndan geliútirilen eúbütünleúme testi kalntlarna
dayanmaktadr. Johansen (1988) testi ise sistem temelli bir eúbütünleúme
testidir. Hata düzeltme modeline dayanan Boswijk (1994) testi F testi ile,
Banerjee vd. (1998) testi ise t testi ile uygulanan eúbütünleúme testleridir.
Hiçbir eúbütünleúme testi kendi baúna tamamen güçlü de÷ildir ve
uygulamada ele alnan farkl eúbütünleúme testleri çeliúkili sonuçlar
verebilmektedir. Bu durumdan hareketle Bayer ve Hanck (2012), Engle ve
Granger (1987), Johansen (1988), Boswijk (1994) ve Banerjee vd. (1998)
eúbütünleúme testlerini birlikte de÷erlendiren ve bu testlerden daha güçlü
olan yeni bir test geliútirmiútir.
Bayer ve Hanck (2012), bireysel eúbütünleúme testlerinin hesaplanan
olaslk de÷erlerini (p-de÷erleri) Fisher (1932) formülleriyle birleútirmeyi
önermiúlerdir. Fisher (1932), her bir testin p-de÷erlerinden tek bir test
istatisti÷inin elde edildi÷i bir yöntem önermektedir. Benzer boú hipotezlere
sahip olan alternatif testlerin olaslk de÷erleri birleútirilerek elde edilen test
istatisti÷inin ki-kare da÷lmna uygun oldu÷unu ileri sürmüútür (Aktürk vd.,
2014:122). Buna göre, önerilen Fisher formülleri Denklem (4) Denklem (5)
ve Denklem (6)’da verilmiútir:
ܺ෨ூଶ ൌ െʹ  ሺ ሻሺͶሻ
אூ

 ܩܧെ  ܪܱܬൌ  െʹሾ݈݊ሺܲܩܧሻ   ݈݊ሺܲܪܱܬሻሿሺͷሻ
 ܩܧെ  ܪܱܬെ  ܱܤെ  ܯܦܤൌ  െʹሾ݈݊ሺܲܩܧሻ  ݈݊ሺܲܪܱܬሻ 
݈݊ሺܱܲܤሻ  ݈݊ሺܲܯܦܤሻሿሺሻ
Burada, ܲ ;ܩܧEngle ve Granger (1987), ܲ ;ܪܱܬJohansen (1988), ܲ;ܱܤ
Boswijk (1994), ܲ ;ܯܦܤBanerjee vd. (1998) eúbütünleúme testlerinin
olaslk de÷erlerini göstermektedir. Bayer ve Hanck (2012) tarafndan
önerilen bu testlerin en önemli avantaj, araútrmaclarn bir karara varmak
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için eúbütünleúme testleri arasndaki iste÷e ba÷l ve ço÷unlukla keyfi
seçimden kurtulmalarn sa÷lamaktr. Bu yeni eúbütünleúme testinin özgün
taraf, daha kesin bir bulgu sa÷lamak için çeúitli bireysel eúbütünleúme test
sonuçlarn birleútirmemizi sa÷lar. Hesaplanan Fisher test istatistikleri, Bayer
ve Hanck (2012) tarafndan elde edilen kritik de÷erlerden büyük ise
eúbütünleúme iliúkisinin bulunmad÷n ifade eden temel hipotez
reddedilmektedir.
De÷iúkenler arasnda eúbütünleúme iliúkisinin olup olmad÷ Bayer ve
Hanck (2012) tarafndan geliútirilen eúbütünleúme testi ile snanmútr. Bayer
ve Hanck (2012) eúbütünleúme testi sonuçlar Tablo 4’de özetlenmiútir.
Tablo 4: Bayer ve Hanck (2012) Eúbütünleúme Testi Sonuçlar
Test
østatistikleri
Prob.

 ܩܧí ܪܱܬ
 ܩܧí  ܪܱܬí ܱܤ
í ܯܦܤ

EngleGranger

Johansen

Boswijk

Banerjee
vd.

-2,789

28,162

11,425

-3,212

0,329
0,004*
0,129
0,095***
Bayer ve Hanck (2012) Eúbütünleúme Testi
Kritik De÷erler
Fisher Test østatisti÷i
%1
%5
%10
12,901**
16,679
10,895
8,479
21,688**

32,077

21,106

16,444

Not: *, ** ve *** srasyla; %1, %5 ve %10 anlamllk düzeyinde eúbütünleúme iliúkisini
ifade etmektedir.

Tablo 4’deki sonuçlar incelendi÷inde Bayer ve Hanck (2012)
eúbütünleúme testi sonuçlarna göre hesaplanan her iki Fisher test istatisti÷i
de÷erine göre eúbütünleúme iliúkisinin var oldu÷u görülmektedir.
Eúbütünleúme testi sonucu ele alnan seriler arasnda uzun dönemli bir
iliúkinin oldu÷unu göstermektedir.
2.6. Uzun Dönem Eúbütünleúme Katsaylarnn Tahmini
FMOLS yöntemi, Phillips ve Hansen (1990) tarafndan geliútirilmiútir.
Basit iki de÷iúkenli örnek aúa÷daki gibi gösterilebilir;
ݕ௧ ൌ ߚ  ߚଵ ݖ௧  ݁ଵ௧ ሺሻ
߂ݖ௧ ൌ ݁ଶ௧ ሺͺሻ
Denklem (7) eúbütünleúme iliúkisini, Denklem (8) ise stokastik trendi
göstermektedir. Bu iki denklemdeki ݁ଵ௧ ve ݁ଶ௧ terimleri dura÷an olan
kalntlar ifade etmektedir. Fakat bu kalntlarn birbiriyle ve kendi içinde
içsellik ve serisel korelasyon sorunlar olabilir. Bu durumda ߂ݖ௧ hem kendi
gecikmeli de÷erleri hem de ݕ௧ ile korelasyonlu olur. FMOLS, bu sorunlara
çözüm bulmak için Sradan En Küçük Kareler (OLS) tekni÷ini modifiye
etmiútir (Enders, 2010:426). FMOLS tahmincisi ile Sradan En Küçük
Kareler (OLS) tahmincisindeki serisel korelasyon ve içsellik sorunu
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düzeltilebilmektedir. FMOLS yöntemi bu sorunlardan kaçnmak için yar
parametrik düzeltmelerle modifiye edilen Wald testlerinin bir snf
kullanlmaktadr. (Phillips ve Hansen, 1990:99). Çalúmada uzun dönem
eúbütünleúme katsaylar FMOLS yöntemiyle tahmin edilmiú, elde edilen
sonuçlar Tablo 5’de sunulmuútur.
Tablo 5: Uzun Dönem Eúbütünleúme Katsaylar

Yöntem

FMOLS

De÷iúken

Katsay

t-istatisti÷i

Prob

lozg

0,07

1,85

(0,072)

ltra

0,86

22,31

(0,000)

Sabit Terim

1,40

1,90

(0,064)

Tablo 5’den görülebilece÷i gibi FMOLS yöntemi ile elde edilen
sonuçlara göre lozg de÷iúkeninin katsays 0,07 olarak elde edilmiútir. Yani
uzun dönemde büyükúehir belediyelerinin öz gelirlerinde meydana gelecek
%1’lik artú, büyükúehir belediyelerinin harcamalarn %0,07 artracaktr.
Elde edilen sonuçlara göre ltra de÷iúkeninin katsays 0,86 olarak elde
edilmiútir. Yani uzun dönemde mali transferlerde meydana gelecek %1’lik
artú, büyükúehir belediyelerinin harcamalarn %0,86 artracaktr. Elde
edilen bu sonuçlar mali transferlerin büyükúehir belediyelerinin harcamalar
üzerindeki etkisinin büyükúehir belediyelerinin öz gelirlerinden daha fazla
oldu÷unu göstermektedir.
Sonuç
Bu çalúmada, flypaper etkisinin Türkiye’de büyükúehir belediyeleri
açsndan geçerli÷i ilk olarak YSA yöntemi ile incelenmiú ve büyükúehir
belediyelerine genel bütçe vergi gelirlerinden ayrlan paylarn (mali
transferler), büyükúehir belediyelerinin harcamalar üzerinde öz gelirlere
göre daha fazla etkiye sahip oldu÷u sonucuna ulaúlmútr. YSA yöntemi ile
elde edilen bu sonuç Türkiye’de büyükúehir belediyelerinde flypaper
etkisinin geçerli oldu÷unu göstermektedir. økinci aúamada ise ekonometrik
yöntemler kullanlmútr. Ele alnan serilerin dura÷anlklar ADF birim kök
testiyle incelenmiú ve serilerin düzey de÷erlerinde dura÷an olmayp, birinci
farklar alnd÷nda dura÷an hale geldikleri görülmüútür. Seriler arasnda
eúbütünleúme iliúkisinin varl÷, Engle ve Granger (1987), Johansen (1988),
Boswijk (1994) ve Banerjee vd. (1998) testlerinin kombinasyonu ile
geliútirilen Bayer ve Hanck (2012) eúbütünleúme testi ile snanmú ve seriler
arasnda eúbütünleúme iliúkisinin var oldu÷u, yani seriler arasnda uzun
dönemli bir iliúki oldu÷u sonucuna ulaúlmútr. Uzun dönem eúbütünleúme
katsaylar ise FMOLS yöntemiyle tahmin edilmiú ve lozg de÷iúkeninin
katsays 0,07; ltra de÷iúkeninin katsays ise 0,86 olarak elde edilmiútir. Bu
sonuçlara göre YSA sonuçlarna benzer úekilde uzun dönemde büyükúehir
belediyelerine genel bütçe vergi gelirlerinden ayrlan paylarn (mali
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transferler), büyükúehir belediyelerinin harcamalar üzerinde öz gelirlere
göre daha fazla etkiye sahip oldu÷u sonucuna ulaúlmútr. Yani ekonometrik
sonuçlara göre uzun dönemde Türkiye’de büyükúehir belediyelerinde
flypaper etkisinin geçerli oldu÷u sonucuna ulaúlmútr.
Çalúma sonucunda elde edilen bulgular, ulusal literatürden Saruç ve
Sa÷baú (2008), Yaú ve Akdu÷an (2015) ile Aytaç’n (2015); uluslararas
literatürden ise Nagamine (1995), Melo (2002), Acosta (2010), Abbott ve
Jones (2011), Pevcin (2012), Gennari ve Messina (2014), Kjaergaard (2015)
ile Lim vd.’nin (2017) çalúmalarnda elde ettikleri bulgular
desteklemektedir. Türkiye’de büyükúehir belediyelerinde flypaper etkisinin
bulundu÷unun tespit edilmesinden hareketle büyükúehir belediyelerinde gelir
kaynaklarnn ve merkezden ayrlan paylarn yeniden düzenlenmesi gerekti÷i
ifade edilebilir. Buna göre, büyükúehir belediyelerinin mali kaynaklar
belirlenirken gelir kapasitesinin ve harcama ihtiyacnn daha net bir úekilde
belirlenmesi gerekmektedir. Büyükúehir belediye bütçelerinin gelir
boyutunda; toplam gelirler içerisinde öz gelirlerinin orannn artrlmas ve
böylelikle merkezden yaplan mali transferlere ba÷mll÷n azaltlmas
önerilebilir. Harcama boyutunda ise; harcamalarn etkinlik, etkililik ve
verimlili÷inin kontrolüne yönelik yasal ve idari düzenlemelerin yaplmas
önerilebilir.
Kaynakça
Abbott, A. ve Jones, P. (2012), “Intergovernmental Transfers and
Procyclical Public Spending”, Economics Letters, 115(3), 447-451.
Acosta, P. (2010), “The Fly-Paper Effect In Presence of Spatial
Interdependence: Evidence From Argentinean Municipalities’’, The
Annals of Regional Sciences, 44(3), 453-466.
Aktürk, L.N., Ylanc, V. ve Bozoklu, ù. (2014), Spot ve Türev Piyasalar
Arasndaki Etkileúim: Türkiye Örne÷i, 1. Karadeniz ve Balkan Ekonomik
ve Politik Araútrmalar Sempozyumu, Zonguldak, Türkiye.
Allers, M.A. ve Vermeulen, W. (2016), “Capitalization of Equalizing Grants
and the Flypaper Effect”, Regional Science and Urban Economics, 58,
115-129.
Amusa, H., Mabunda, R. ve Mabugu, R. (2008), “Fiscal Illusion at the Local
Sphere: An Empirical Test of the Flypaper Effect Using South African
Municipal Data”, South African Journal of Economics, 76(3), 443-465.
Aytaç, D. (2015), “Türkiye’de Yönetimler Aras Transferler Sinek Ka÷d
Etkisi Yaratyor mu? Ampirik Bir ønceleme”, Yönetim ve Ekonomi
Araútrmalar Dergisi, 13(2), 166-180.
Banerjee, A., Dolado, J. ve Mestre, R. (1998), “Error-Correction Mechanism
Tests for Cointegration in a Single-Equation Framework”, Journal of
Time Series Analysis, 19, (3), 267-83.
Bayer, C. ve Hanck, C. (2012), "Combining NonǦCointegration
Tests", Journal of Time Series Analysis, 34(1), 83-95.
498

Maliye Dergisi, Ocak-Haziran 2018; 174: 484-501

O. KIZILKAYA, M. DAö, S. DEMEZ

Boswijk, P.H. (1994), “Testing for an Unstable Root in Conditional and
Unconditional Error Correction Models”, Journal of Econometrics, 63,
37–60.
Cardenas, O.J. ve Sharma, A. (2011), “Mexican Municipalities and the
Flypaper Effect”, Public Budget Finance, 31(3), 73-93.
Courant, P., Gramlich, E.M. ve Rubinfeld, D.L. (1979), The Stimulative
Effects of Intergovernmental Grants: or Why Money Sticks Where it Hits,
in P. Mieszkowski and W.H. Oakland (eds.), Fiscal Federalism and
Grants-in Aid, 5–6.
Darby, J., Muscatelli, V.A. ve Roy, G. (2005), “How Do Sub-Central
Government React to Cuts in Grants Received from Central
Governments: Evidence from a Panel of 15 OECD Countries”, Centre for
Public Policy for Regions, University of Glasgow.
Enders, W. (2010), Applied Econometric Time Series, Wiley, New York.
Engle, R.F. ve Granger, C.W.J. (1987), “Co-integration and Error
Correction: Representation, Estimation, and Testing”, Econometrica,
55(2), 251-276.
Fausett, L. (1994), Fundamentals of Neural Networks: Architecture,
Algorithms and Applications, New Jersey: Printice Hall.
Fisher, R.A. (1932), Statistical Methods for Research Workers,
In: Breakthroughs in Statistics, Springer, New York.
Gennari, E. ve Messina, G. (2014), “How Sticky are Local Expenditures in
Italy? Assessing the Relevance of the Flypaper Effect Through Municipal
Data”, International Tax and Public Finance, 21(2), 324-344.
Goeminne, S., Smolders, C. ve Vandorpe, E. (2017), “The Real Impact of a
One-Off Fiscal Restriction: Empirical Evidence of a Flypaper Effect in
Flemish Municipalities”, Public Money & Management, 37(4), 285-292.
Göktaú, Ö. (2005), Teorik ve Uygulamal Zaman Serileri Analizi, østanbul:
Beúir Kitabevi.
Gramlich, E.M., Galper, H., Goldfeld, S. ve McGuire, M. (1973), State and
Local Fiscal Behavior and Federal Grant Policy, Brookings Papers on
Economic Activity, 1973(1), 15-65.
Gujarati, D.N. (1999), Temel Ekonometri. Çev. Ü. ùenesen, G.G.ùenesen,
østanbul: Literatür Yaynlar.
Hines, J.R. ve Thaler, R.H. (1995), “Anomalies: The Flypaper Effect”, The
Journal of Economic Perspectives, 9(4), 217-226.
Huang, W., Lai, K.K., Nakamori, Y., Wang, S. ve Yu, L. (2007), “Neural
Networks in Finance and Economics Forecasting”, International Journal
of Information Technology and Decision Making, 6(1), 113-140.
Inayati, N.I. ve Setiawan, D. (2017), “Fenomena Plypaper Efect Pada
Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia”, Ekuitas (Jurnal Ekonomi
dan Keuangan), 1(2), 220-239.
Johansen, S. (1988), “Statistical Analysis of Cointegration Vectors”, Journal
of Economic Dynamics and Control, 12, 231-54.
Maliye Dergisi, Ocak-Haziran 2018; 174: 484-501

499

Türkiye’de Büyükúehir Belediyelerinde Flypaper (Sinek Ka÷d) Etkisi: Yapay Sinir A÷lar ve
Eúbütünleúme Analizi

Kang, Y. ve Setyawan, D. (2012), “Intergovernmental Transfer and the
Flypaper
Effect–Evidence
from
Municipalities/Regencies
in
Indonesia”, KDI School of Pub Policy&Management, Paper No. 12-06.
Kjaergaard, M. (2015), “The Flypaper Effect: Do Political Institutions Affect
Danish Local Governments’ Response to Intergovernmental
Grants?”, Local Government Studies, 41(4), 534-552.
Knight, B. (2002), “Endogenous Federal Grants and Crowd-Out of State
Government Spending: Theory and Evidence from the Federal Highway
Aid Program”, American Economic Review, 92, 71-92.
Korzhenevych, A. ve Langer, S. (2016), The Flypaper Effect in Germany:
An East-West Comparison, CEPIE Working Paper, No. 10/16 1-35.
Levaggi, R. ve Zanola, R. (2003), “Flypaper Effect and Sluggishness:
Evidence from Regional Health Expenditure in Italy”, International Tax
and Public Finance, 10(5), 535-547.
Liliana ve Napitupulu, T.A. (2012), “Artificial Neural Network Application
in Gross Domestic Product Forecasting an Indonesia Case”, Journal of
Theoretical and Applied Information Technology, 45(2), 410-415.
Lim, S., Lee, S. ve Kim, P. (2017), “Asymmetry in the Fly-paper Effect of
the National Subsidy in Korea”, Journal of the Asia Pacific Economy,
1-15.
Mehiriz, K. ve Marceau, R. (2014), “The Flypaper and Asymmetric Effects
of Intergovernmental Grants to Quebec Municipalities”, Public
Budgeting & Finance, 34(1), 85-102.
Melo, L. (2002), “The Flypaper Effect under Different Institutional
Contexts: The Colombian Case”, Public Choice, 111(3), 317-345.
Nagamine, J. (1995), “Japanese Local Finance and the ‘Institutionalised’
Flypaper Effect”, Public Finance, 50(3), 420-441.
Öztemel, E. (2012). Yapay Sinir A÷lar, Papatya Yaynclk, østanbul.
Pevcin, P. (2012), “Transfer Revenues, Expenditures and Tax Effort of
Slovenian Municipalities”, African Journal of Business Management,
6(22), 6721-6728.
Phillips, P.C.B. ve Hansen, B.E. (1990), “Statistical Inference in
Instrumental Variables Regressions with I(1) Processes”, The Review of
Economic Studies, 57, 99-125.
Saruç, N.T. ve Sa÷baú, ø. (2008), “The Surge Impact of the Flypaper,
Substitution and Stimulation Effect on Local Tax Effort in Turkey”,
International Research Journal of Finance and Economics, 13, 42-49.
Sevüktekin, M. ve Nargeleçekenler, M. (2010), Ekonometrik Zaman Serileri
Analizi: EViews Uygulamal, Nobel Yayn Da÷tm.
Sour, L. ve Giron, F. (2009), “Electoral Competition and the Flypaper Effect
in Mexican Local Governments’’, Mexico-Toluca:CIDE, Paper No. 238.
Turnbull, G.K. (1998), “The Overspending and Flypaper Effects of Fiscal
Illusion: Theory and Empirical Evidence”, Journal of Urban Economics,
44, 1-26.
500

Maliye Dergisi, Ocak-Haziran 2018; 174: 484-501

O. KIZILKAYA, M. DAö, S. DEMEZ

Vegh, C.A. ve Vuletin, G. (2016), “Unsticking the Flypaper Effect Using
Distortionary Taxation”, National Bureau of Economic Research, 1050
Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02138.
Widarjono, A. (2006), “Does Intergovernmental Transfers Cause Flypaper
effect on Local Spending?”, Economic Journal of Emerging
Markets, 11(2), 115-123.
Wooldridge, J.M. (2013), Ekonometriye Giriú Modern Yaklaúm, Çev.
Editörü: E. Ça÷layan, Nobel Yaynclk.
Worthington, A. ve Dollery, B.E. (1999), “Fiscal Illusion and the Australian
Local Government Grant Process: How Sticky is the Flypaper Effect?”,
Public Choice, 99, 1-13.
Yaú, H. ve Akdu÷an, U. (2015), “Türkiye’de Belediyelere Yaplan Mali
Transferlerin Flypaper Effect Çerçevesinde øncelenmesi”, Maliye
Dergisi, Say:168, 49-68.

Maliye Dergisi, Ocak-Haziran 2018; 174: 484-501

501

