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ÖNSÖZ 

Ekonomik büyümenin sağlanması ve devam ettirilebilmesi bütün ülkelerin en 

önemli önceliklerindendir. Bu uğurda ülkeler yeni coğrafi keşiflere çıkmışlar, 

sömürgecilik faaliyetleri yürütmüşler, savaşlar, barışlar, anlaşmalar 

yapmışlar, sanayi devrimleri ve sosyal dönüşümler yaşamışlardır. Bu süreçte 

bilim insanları da sürdürülebilir ekonomik büyümenin kaynaklarını ve 

yollarını belirleyebilmek, bu yolda uygulanan politikaların etkinliğini 

sınamak ve belirleyebildikleri aksaklıkların giderilmesi için öneriler 

geliştirmek için yoğun çabalar harcamışlardır. Bu kapsamda; finansal gelişme 

ve enerji tüketimi de ekonomik büyümenin hem birer destekleyicisi, hem de 

birer sonucu durumunda olan, üzerinde sürekli çalışılması ve politika önerileri 

geliştirilmesi gereken alanlardır. Bu konunun özellikle ampirik olarak ele 

alınması, güçlü ve güncel analiz yöntemleriyle irdelenmesi büyük önem 

taşımaktadır. Bu çalışmada, bu zor ve önemli alan hem derinlemesine 

incelenmiş, hem de yapılan analizler ve geliştirilen politika önerileri ile 

literatürdeki bu alana ve ülke ekonomisine küçük de olsa bir katkı 

sağlanmasına çalışılmıştır.  
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BÖLÜM I 

GİRİŞ 

Enerji, insanlık tarihinin ilk dönemlerinden itibaren insanların ihtiyaç 

hissettiği ve önem verdiği en temel konulardan biri olmuştur. 

Başlangıçta ısınma, yemek pişirme ve aydınlatma için kullanılan enerji, 

zamanla üretimin de önemli bir girdisi haline gelmiştir. Özellikle 

1700’lerin sonlarında buharlı makinelerin keşfi, bunların ulaşım ve 

üretimde kullanılmaya başlanması ve 1800’lü yılların başlarında 

yaşanan Sanayi Devrimi ile birlikte enerji talebi yeni bir boyut 

kazanmıştır (Usta, 2015, s. 1). II. Dünya savaşının bitmesinden itibaren 

ülkeler hızla toparlanmaya ve ekonomik büyümelerini artırmaya 

başlamışlar, bu da enerjiye olan talebi iyice artırmıştır. 1970’lerde 

yaşanan petrol krizleri, enerjinin modern hayattaki yeri ve önemini bir 

kez daha ortaya çıkarmıştır. Sonrasında ülkeler enerji kaynaklarını 

çeşitlendirmeye, ülkelerine yönelik enerji arz güvenliğini sağlamaya 

önem vermeye başlamışlardır. Günümüzde artık herkes sürdürülebilir 

bir ekonomik büyüme için enerjinin yaşamsal öneme sahip olduğunun 

bilincindedir. 

Bir ekonomideki finans piyasasında kullanılan araç çeşitliliğinin ve 

gerçekleştirilen işlem hacminin artması olarak tanımlanan finansal 

gelişme sayesinde, küçük tasarrufların birleşerek büyük yatırımları 

finanse edebilmesinin önü açılmakta, bu yolla ekonomideki yatırım ve 

üretim miktarı artarak, ekonomik büyüme desteklenmektedir (Erim ve 

Türk, 2005, s. 23). Gelişmiş bir finansal sistem, kıt finansal kaynakların 
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etkin dağıtımını sağlayarak, ekonomilerin dışa bağımlılığını azaltmada 

veya kaynak yoksunluğu nedeniyle yatırımların gerçekleştirilememesi 

sorununun çözümünde yaşamsal öneme sahiptir.  

Enerji tüketimi ve finansal gelişmelerin ekonomik büyüme üzerindeki 

etkileri, günümüzde iktisat literatüründe sıklıkla tartışılmakta, bilim 

insanları tarafından ülkelerin bu konulardaki yer ve konumlarının 

belirlenmesi ve gerekli politika önerilerinin geliştirilebilmesi için 

yoğun çaba sarfedilmektedir. Ancak literatürde genellikle enerji 

tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler ve finansal gelişme 

ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler ayrı ayrı incelenmiş, olup, bu 

üç kavramı bir arada analiz eden çalışma sayısı olukça sınırlıdır. Oysa 

ekonomi; bütüncül bir bakış açısıyla ele alınması gereken bir bilim 

dalıdır. 

1.1. PROBLEMİN TESPİTİ 

Ekonomik büyüme ve refah artışı bütün ülkelerin ve yöneticilerin temel 

hedeflerindendir. Bu hedefe hangi yollarla ulaşılabileceği; ülkelerin 

sahip oldukları üretim faktörlerinin miktarına, uygulamakta oldukları 

döviz, faiz ve dış ticaret politikalarına, yönetim biçimlerine, jeopolitik 

konumlarına ve dâhil oldukları ekonomik ve siyasi birliklere göre 

değişiklik gösterebilmektedir. Adam Smith (1776) ile başlayan Klasik 

İktisat Teorisinde; serbest dış ticaret, işbölümü ve uzmanlaşma, 

ekonomik büyümenin en önemli kaynakları olarak gösterilirken, Solow 

(1956) ve Swan (1956) öncülüğünde geliştirilen Neo-Klasik Büyüme 

Teorisinde; yurtiçi tasarrufların ve sabit sermaye oluşumunun ekonomik 
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büyüme üzerindeki etkilerine önemine dikkat çekilmiştir. Romer (1986) 

ve Lucas (1988) ile başlayan İçsel Büyüme Modelinde ise; beşeri 

sermaye, araştırma ve geliştirme (Ar&Ge) faaliyetleri ve teknolojik 

ilerleme, ekonomik büyümenin temel belirleyicileri olarak kabul 

edilmiştir. 

Finansal gelişme, ekonomik büyüme için gerekli yatırımların ve 

tüketim harcamalarının finansmanında önemli bir yere sahiptir. 

Türkiye, 24 Ocak 1980 İstikrar Kararları ile ticari, 11 Ağustos 1989 

tarih ve 32 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Karar ile 

de finansal liberalizasyon sürecini tamamlamıştır (Kılıç, 2012, s. 110). 

Böylece 3 Ocak 1986’da faaliyete giren İstanbul Menkul Kıymetler 

Borsası’nda ve Türkiye’deki bankalarda yabancı yatırımcıların da işlem 

yapabilmelerinin ve elde ettikleri kâr ve anaparalarını yurtdışına 

serbestçe transfer edebilmelerinin önü açılmıştır. Bu şekilde ülkeye 

daha fazla yabancı sermaye gelmesi, yurtiçi yatırım ve tüketim 

faaliyetlerinin ve ekonomik büyümenin hızlanmasına katkı sağlamıştır. 

Özellikle 2002 yılı sonrası dönemde yürütülen özelleştirme faaliyeteleri 

kapsamında Türkiye’ye gelen yabancı sermaye yatırımları, 2003-2007 

döneminde ekonomik büyümenin ortalama %7,2’ye ulaşmasını 

sağlamıştır (EVDS, 2019a). 2001 bankacılık ve döviz krizinde 

Türkiye’de faaliyet gösteren 25 banka faaliyetlerine son vermiş, 

finansal piyasalar önemli ölçüde daralmıştır. Ancak 15 Nisan 2001’de 

açıklanan ve yürürlüğe giren Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı, 

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulunun (BDDK) görev ve 

sorunluluklarının artırılması, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 
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(TCMB) tam bağımsız hale getirilmesi ile finansal piyasalarda tekrar 

istikrar sağlanmış ve ülke hızlı bir ekonomik büyüme sürecine girmiştir 

(Şamiloğlu, 2007, s. 5-6). 

Günümüzde enerji tüketimi, ekonomik büyümenin hem bir gereği, hem 

de bir sonucu haline gelmiş olup, bilim insanları bu alanda 1950’li 

yıllardan beri önemli çalışmalar yapmaktadırlar. Simon Kuznets (1955) 

tarafından gündeme getirilen; kişi başına düşen reel milli gelir ile 

bireyler arasındaki reel gelir eşitsizliği arasında gözlemlenen ters U 

şeklindeki ilişki, Panayotou (1993), Shafik (1994), Selden ve Song 

(1994) ve Grossman ve Krueger (1995) tarafından kişi başına düşen reel 

milli gelir ile kişi başına düşen karbondioksit (CO2) salınımı arasındaki 

ilişkiye uyarlanmış ve buna Çevresel Kuznets Eğrisi adı verilmiştir. Bu 

teoriye göre; ekonomik büyüme (ya da kişi başına düşen reel milli gelir) 

artarken, önce çok enerji kullanılacak ve çevre çok kirletilecek, sonra 

artan gelir, çevre bilinci ve ilerleyen teknolojik olanaklar sayesinde 

çevre kirliliği azalmaya başlayacaktır (Lebe, 2016, s. 178). Beckerman 

(1992), Grossman ve Krueger (1995) ve Janicke, Binder ve Mönch 

(1997) ekonomik büyümenin daha fazla artırılabilmesi için çok daha 

fazla enerji tüketimine gereksinim duyulduğunu, bunun da tekrar çevre 

kirlenmesine neden olarak S şeklinde bir Çevresel Kuznets Eğrisi 

oluşmasına yol açacağını ifade etmişlerdir. 

Görüldüğü üzere; ülkeler açısından sürdürülebilir ve yüksek bir 

ekonomik büyüme düzeyi yakalanabilmesi için finansal gelişme ve 

enerji tüketimi oldukça önemli bir yere sahiptir. Literatürde genellikle 

finansal gelişme ve enerji tüketiminin ekonomik büyüme üzerindeki 



 

 5 

etkileri ayrı ayrı analiz edilirken, Tutgun (2019)’da olduğu gibi bu 

çalışmada da bu değişkenler bir arada analize dâhil edilecektir. Bu 

yolla; ekonomik büyümeyi etkileyen reel ve nominal değişkenler bir 

arada kullanılarak, Klasik İktisatçıların dışladığı nominal değişken 

(finansal gelişme) ile Monetaristlerin ikinci plana attıkları reel faktörler 

(enerji tüketimi) aynı anda dikkate alınmış olacaktır. 

1.2. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ  

Bu çalışmada; ekonomik büyüme açısından büyük öneme sahip 

finansal gelişmeyi ve enerji kullanımı ile ekonomik büyüme arasındaki 

ilişkileri, teorik olarak incelemenin yanında, tablo ve grafiklerle de 

ortaya konacak, ekonometrik olarak detaylı bir şekilde analiz edecektir. 

Özelliklede, Mart 2020’den beri dünya gündemini meşgul eden Covid-

19 salgını ile birlikte, ülkelerin üretim seviyelerinin ve buna bağlı 

olarak petrol taleplerinin düşmesinin petrol fiyatları üzerinde yarattığı 

derin şok da göstermektedir ki bu konu, ülke ve dünya ekonomisi 

açısından güncel ve önemlidir. Bu yönleriyle bu çalışmanın, literatüre 

ve ülke ekonomisine bir katkı sağlaması beklenmektedir. 

1.3. ARAŞTIRMANIN AMACI 

Bu çalışmasının temel hedefi; Türkiye’de finansal gelişme ile enerji 

tüketiminin, ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin teorik ve 

ekonometrik olarak incelenmesidir. Bu kapsamda; Türkiye 

ekonomisine ait finansal gelişme, enerji tüketimi ve ekonomik büyüme 

verileri kullanılacak ve bu veri setine uygun, en güncel ekonometrik 

analiz yöntemlerinden yararlanılacaktır. Çalışmada finansal gelişme; 
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Tutgun (2019, s. 50) izlenerek, geniş para arzı (M2) ve özel sektöre 

sağlanan kredilerin toplamı ile temsil edilecektir. Enerji tüketimi; Lloyd 

(2017, s. 54) izlenerek, Dünya Bankası web sitesinde yayınlanan, petrol 

eşdeğeri toplam enerji tüketimi (Kg) verisi ile temsil edilecektir. 

Ekonomik büyüme; genel makroekonomi teorisi çerçevesinde, kişi 

başına düşen reel gayri safi (GSYH) şeklinde kullanılacaktır. Analiz 

döneminin uzunluğu da göz önünde bulundurularak, ekonomik krizler 

ve diğer yapısal değişimler, kukla değişkenlerle analizlere dâhil 

edilecektir. 

1.4. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

Bu çalışmada serideki ve eşbütünleşme denklemindeki yapısal 

kırılmaları göz önünde bulundurarak çalışan yeni nesil zaman serisi 

analiz yöntemleri kullanılacaktır. Böylece, serideki ve denklemdeki 

olası tüm durumlar göz önünde bulundurulmaya çalışılacaktır. 

1.5. ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI 

Bu çalışmadaki en önemli kısıt; enerji tüketimi ve ekonomik büyüme 

ile ilgili verilerin aylık veya üçer aylık biçimlerine ulaşılamaması 

olmuştur. Zaten Türkiye’de kişi başına düşen GSYH verileri aylık veya 

üçer aylık olarak, özellikle geçmiş yıllara yönelik revize edilmiş 

biçimde, yayınlanmamakta, yayınlanan veriler de kısa dönemi 

kapsamaktadır. Bu nedenle çalışmanın serbestlik derecesini yüksek 

tutabilmek adına, olabildiğince geniş bir zaman dönemi analizlere dâhil 

edilmiştir. Bu şekilde 1960-2019 dönemini (60 yıllık) kapsayan, 

oldukça geniş bir veri seti derlenerek, bu kısıt aşılmaya çalışılmıştır. 
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1.6. ARAŞTIRMANIN BÖLÜMLERİ 
Araştırma ana hatlarıyla altı bölümden oluşacak olup, birinci bölüm 

olan giriş bölümünde; problemin tespiti, araştırmanın amacı, 

araştırmanın metodolojisi, araştırmanın sınırlılıkları ve tezin bölümleri 

hakkında bilgilere yer verilmiştir. İkinci Bölüm olan finansal gelişme, 

enerji tüketimi ve ekonomik büyümenin teorik çerçevesi bölümünde; 

finansal gelişme, enerji kullanımı ve ekonomik büyüme ile ilgili temel 

bilgiler ve teorik çerçeve sunulacaktır. Üçüncü Bölüm olan Türkiye 

ekonomisinde ekonomik büyüme, finansal gelişme ve enerji 

tüketiminin dönemler itibariyle incelenmesi bölümünde; bu konular 

tarihsel geçmişiyle ele alınacak, grafik ve tablolar yardımıyla 

incelenecektir. Dördüncü Bölüm olan ampirik literatür taraması 

kısmında; finansal gelişme, enerji tüketimi ve ekonomik büyüme 

arasındaki ilişkilerin incelendiği yerli ve yabancı çalışmaların özeti 

sunulacaktır. Bu bölüm hazırlanırken; literatürde kullanılan değişkenler 

ve ekonometrik modeller de tespit edilecek ve bir sonraki aşamada bu 

bilgilerden yararlanılacaktır. Beşinci Bölüm olan Türkiye’de finansal 

gelişme ve enerji tüketiminin ekonomik büyüme üzerindeki etkisine 

yönelik ampirik bir analiz kısmında; ekonometrik analizlerde 

kullanılacak veri seti, ekonometrik model, yöntemler ve sınanacak 

hipotezler detaylı bir şekilde açıklanacaktır. Bu bölümde zaman serisi 

analizlerinden yararlanılacak, birim kök testi, eşbütünleşme testi, uzun 

ve kısa dönem analizleri ve nedensellik analizleri anlatılacaktır. Bu 

bölümde son olarak ampirik uygulama gerçekleştirilecektir.Altıncı 

Bölüm olan; sonuç, değerlendirme, politika önerileri ve sonraki 
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çalışmalara yönelik öneriler kısmı ile çalışma tamamlanacaktır. Bu 

bölümde; çalışmada elde edilen bulgular ana hatlarıyla yorumlanacak, 

beklentilerimizle ve mevcut literatürdeki çalışmalarla uyumlu ve 

uyumsuz olan yönleri ortaya konulacaktır. Çalışmadan elde edilen 

bulgulara dayanarak geliştirilecek politika önerileri ile çalışma 

tamamlanacaktır. 
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BÖLÜM II 

FİNANSAL GELİŞME, ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK 

BÜYÜMENİN TEORİK ÇERÇEVESİ 

Bu bölümde; finansal gelişme, enerji tüketimi ve ekonomik büyüme ile 

ilgili temel kavramlar ve teorik çerçeve sunulacaktır. Bölümün ilerleyen 

aşamalarında, ekonomik büyüme modellerinde finansal gelişme ve 

ekonomik büyüme ilişkisi ve bu ilişkinin yönü üzerine görüşler 

karşılaştırmalı olarak incelenecek, finansal gelişmenin ve enerji 

tüketiminin ekonomik büyüme üzerindeki etkileri tartışılacaktır. 

2.1. FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL GELİŞME 

KAVRAMLARI 

Araştırmamızın dayandığı temel bilgilerin daha iyi anlaşılabilmesi 

açısından öncelikle finansal sistem ve finansal gelişme kavramlarının 

tanıtılmasında ve teorik olarak incelenmesinde yarar vardır. Bu 

nedenle, bu bölümde finansal sistem ve finansal gelişme konuları, 

kavramsal ve teorik çerçevede ele alınmıştır. 

2.1.1. Finansal Sistem Kavram 

Finansal sistem kavramı çok işitilmekle birlikte, doğru biçimde 

anlaşılmasında ve konumlandırılmasında sorunlar yaşanabilmektedir. 

Bu soruna meydan vermemek için bu konunun doğru biçimde ele 

alınmasında fayda vardır. Finansal sistem kavramının tanımı ve 

finansal gelişme ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
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2.1.1.1. Finansal Sistemin Tanımı 

Finansal sistem; fon fazlasına sahip olan kişi ya da kurumlar ile fon 

talebi bulunan kişi veya kurumlar arasındaki fon değişiminin, belirli 

kurumlar aracılığıyla, çeşitli yatırım ve finansman araçları kullanılarak, 

belirli bir hukuksal ve yönetsel düzen içinde gerçekleştirildiği sistemdir 

(Finansalgoz, 2017). Oğuz ve Canan (2016) finansal sistemi; fon arz 

edenler ile fon talep edenler arasındaki iletişimi, belirli çıkar 

beklentileri karşılığında olanaklı kılan mekanizma olarak 

tanımlamaktadır (Oğuz ve Canan, 2016, s. 463). Mankiw (2010) ise 

finansal sistemi; geliri olup da tasarruf amacıyla borç vermek isteyenler 

ile kârlı yatırımlarını gerçekleştirebilmek için borç almak isteyenler 

arasındaki, kanuni ve kurumsal aracılık hizmetleri olarak 

tanımlamaktadır (Mankiw, 2010, s. 561). Finansal sistem bir bütün 

olarak birçok araç, kurum ve piyasanın bir araya gelmesiyle 

oluşmaktadır. Finansal kurumlar arasında; borsalar, bankalar, sigorta 

şirketleri, bankerler ve hatta tefeciler de sayılabilirken, finansal araçlar 

arasında; bozuk (madeni) para, banknot (kağıt para), tahvil, hisse 

senedi, swap3, VİOP (Vadeli İşlemler Opsiyon Piyasası), forex (Greign 

Exchande; Döviz İşlemler Piyasası) gibi türev ürünler ve kripto paralar 

sayılabilir (Parasız, 2001, s. 654; TCMB, 2015a, s. 2-3). 

 

 

 
3 Swap: Kelime anlamı olarak “değiş, tokuş, takas” anlamlarına gelmekte olup, 

finansal piyasalarda; iki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde bir varlık ya da 

yükümlülüklerine bağlı olarak farklı faiz ödemelerini veya döviz cinsi varlıklarını 

karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesidir (Investaz, 2020). 



 

 11 

2.1.1.2. Finansal Sistemin Yapısı ve İşleyişi 

Finansal sistem; fon arz edenler (tasarruf sahipleri), fon talep edenler 

(borçlanıcılar), aracı kurumlar, yardımcı kuruluşlar ve hukuki ve idari 

düzenlemelerden oluşmaktadır. Türkiye’de bu sistemde yer alan başlıca 

kurumlar Şekil 1’de yer almaktadır (Albayrak, 2015, s. 4-5). 

 

Şekil 1. Finansal Sistemin Yapısı ve Elemanları 

 

Şekil 1’den de görüldüğü üzere aslında finansal piyasalarda fon arz 

edenlerle, fon talep edenler, aynı ekonomik birimlerdir. Bu ekonomik 

birimlerden fon fazlası olanlar, ilgili hukuksal ve kanuni düzenlemeler 

çerçevesinde, yetkilendirilmiş aracı kurumlar üzerinden bu fonları, 



 

12 TÜRKİYE’DE FİNANSAL GELİŞME VE ENERJİ TÜKETİMİNİN EKONOMİK 
BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

talep edenlere transfer etmekte ve bunun karşılığında belirli bir getiri 

(faiz, kâr payı, vb.) elde etmektedirler. İç piyasada yerli fon 

toplanamadığında, fon talebini karşılayabilmek için dış piyasalardan 

borçlanma yoluna da gidilebilmektedir. Şekil 1’den de görüldüğü 

üzere; yatırım ve finansman araçlarının oldukça fazla çeşidi 

bulunmakta olup, bu araçlar, finansal aracı kuruluşlar yardımıyla, 

belirli yasal düzenlemeler çerçevesinde el değiştirmektedir. Aracı 

kurumlar, bir yandan yapılan finansal işlemlerde taraflara güvence 

sağlarken, diğer yandan da belirli bir işlem ücreti/komisyon almaktadır. 

Bu işlemlerde doğabilecek uyuşmazlıklarda ilgili yasal düzenlemeler 

ve hukuksal düzen devreye girmektedir. 

2.1.1.3. Finansal Sistemin Fonksiyonları 

Finansal sistem ve bu sistem içinde yer alan kurumların temel görevi; 

fon arz edeceklerle, fon talebi olanlar arasında aracılık yapmaktır. Bu 

sistem sayesinde, finansal kaynakların dağılımında ekonomik etkinliğe 

ulaşılır (Merton ve Bodie, 1995, s. 33). Finansal sistemin başlıca 

fonksiyonları: 

➢ Finansal varlıkların el değiştirmesine aracılık ederek fon 

piyasasında dengenin sağlanmasına yardım etmek, 

➢ Risk dağılımı ve tasarruf birikimi sistemlerini oluşturup, 

tasarruflar arasındaki vade ve miktar uyumsuzluğu sorununu 

ortadan kaldırıp, küçük çaplı birikimleri bir araya getirip, büyük 

çaplı projelerin hayata geçmesine olanak sağlamak ve bu arada 

mülkiyetin tabana yayılmasını sağlamak,  
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➢ Finans sisteminde gerekli garantörlük ve güven ortamını tesis 

ederek, kaldıraçlı işlemlere imkân sağlayıp, bu yolla küçük 

birikimlerle, büyük finansal işlemlerin gerçekleştirilebilmesine 

olanak sağlamak,  

➢ Finansal kaynakların bölgeler ve sektörler arasında yer 

değiştirebilmesine olanak sağlayarak, zaman içinde kaynak 

dağılım etkinliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak,  

➢ Finansal varlıklara likidite kazandırmak4,  

➢ Risk yönetimi ve kontrolü için gerekli yöntemleri geliştirmek ve 

➢ Finansal ürünlerin fiyatları konusunda asimetrik bilgi sorununu 

ortadan kaldırarak, tam rekabet piyasasının5 oluşmasına katkı 

sağlamaktır (Er, 2011, s. 308).     

Finansal sistemin bu fonksiyonlarını yerine getirmesi, ülkelerdeki 

tasarruf ve yatırımları artırarak, ekonomik büyüme ve kalkınmayı 

destekleyecektir. 

2.1.2. Finansal Gelişme Kavramı 

Ülkeler açısından büyük önem taşıyan finansal gelişme kavramının 

tanımı ve tarihsel gelişimi, aşağıda yer almaktadır. 

 

 
4 Finansal varlıkların, ekonomik sistem içinde kolayca görebilir, kullanılabilir hale 

gelmesini sağlamak.  
5 Tam rekabet piyasasının İngilizce karşılığı; perfect market olup, bütün ekonomilerde 

arzu edilen bir durumdur.  
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2.1.2.1. Finansal Gelişmenin Tanımı 

Finansal gelişme; finansal aracı kurumların, finansal piyasaların ve 

finansal araçların gelişmesi, çeşitlenmesi ve finans piyasasının işlem 

hacminin büyümesi biçiminde tanımlanabilmektedir (Özcan ve Arı, 

2011, s. 122). Furstenberg ve Fratianni (1996)’ye göre; yurtiçi üretim 

ve tüketim faaliyetlerini yerel kaynaklarla finanse etmekten çıkıp, dış 

kaynakların da kullanılmaya başlanması, finansal kurumların ve 

aracılık faaliyetlerinin gelişmesi, kredi kaynaklarına doğrudan 

erişilebilmesi yönünde piyasaların gelişmesi, uluslararası sermaye 

piyasalarına kolay erişim, mevduat faizleri ile kredi faizleri arasındaki 

marjın daralması, bir ülkedeki finansal sistemin geliştiğini ve 

derinleştiğini göstermektedir (Furstenberg ve Fratianni, 1996, s. 20-21). 

Finansal gelişmenin sağlanmasıyla birlikte; fon arz edenler 

tasarruflarını, daha yüksek getiri sağlayan ve güvenilir olan finansal 

araçlarda değerlendirebilirken, fon talep edenler de daha uygun 

koşullarda fon temin etme ve bu şekilde kârlılıklarını artırma imkânına 

kavuşacaklardır. Gelişmiş finansal piyasalara sahip ekonomilerde fon 

arz ve talebinde bankaların ağırlığı azalır, yeni ve daha kolay ulaşılabilir 

finansal enstrümanlar kullanılmaya başlanır. Fonlara ulaşma ve 

tasarrufları değerlendirme süreçleri kolaylaşır. Gelişmiş finansal 

piyasalarda; fon ihtiyaçları için bankalar yerine, sermaye piyasaları 

daha fazla tercih edilir ve risk faktörleri daha kolay azaltılır (Seven, 

2015, s. 48-49). Finansal gelişmenin genel olarak tasarrufları harekete 

geçireceği, riski bölüştüreceği ve ekonomik büyümeyi destekleyeceği 

kabul edilmektedir (Bozoklu ve Yılancı, 2013). Schumpeter (1911), 
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finansal gelişmenin ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkileyeceğini 

ifade ederken, Robinson (1952), ekonomik büyümenin finansal 

gelişmeyi etkileyeceğini belirtmiştir. 

2.1.2.2. Finansal Gelişmenin Tarihsel Gelişimi 

Avrupa’da finansal sistemlerin gelişim temelleri 14. yüzyılda İtalya’da 

yaşanan finansal işlemlere kadar uzanmakta olup, 15. yüzyılda hız 

kazanan Coğrafi Keşiflerle birlikte Avrupa’ya gelen servet miktarının 

artması ile birlikte bankerlik ve bankacılık faaliyetleri de artmaya 

başlamıştır. İngiltere, 19. yüzyılda sahip olduğu geniş kolonileri ve 

ekonomik gücünün de yardımıyla dünyanın en önemli finans merkezi 

haline gelmiştir. Londra Borsası 1801 yılında kurulmuş olup (QNB, 

2019), günümüzde hala en önemli borsalar arasında yer almaktadır. 

Osmanlı Devleti’nde ilk bankacılık faaliyetleri; İngiliz diplomat Layard 

tarafından 1856 yılında, merkezi Londra’da olacak şekilde kurulan The 

Ottoman Bank (Osmanlı Bankası) ile başlatılmıştır. Bu Banka 1863 

yılında tasfiye edilmiş ve yerine Osmanlı hükümetinin de katılmasıyla 

Bank-ı Şahane-i Osmani kurulmuştur. Birinci Dünya Savaşı bu 

bankanın faaliyetlerini olumsuz etkilemiş, İngiltere ve Fransa’nın bu 

Bankanın ortağı olması, düşman bir şirket gibi algılanmasına neden 

olmuştur. Savaş döneminde Bankanın Fransa ve İngiltere asıllı 

yöneticileri görevlerinden ayrılmışlar, Osmanlı Devleti de Bankanın 

banknot basma hakkını iptal etmiştir. Bu şekilde 1924 yılına kadar 

faaliyetlerine devam eden Bankanın ismi, Cumhuriyet döneminde 

Osmanlı Bankası olarak değiştirilmiş, 1931 yılında Türkiye 
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Cumhuriyet Merkez Bankası’nın kurulmasına kadar devlet bankası 

olarak görev yapmıştır (Eldem, 2018). 

Türkiye’de menkul kıymetler borsası 3 Ocak 1986 yılında faaliyete 

başlamış olup, bu tarihten önce bankalar reel kesime kaynak yaratma, 

yatırımların finansmanı ve yeni üretim kapasitesi yaratmada ve 

tasarrufların değerlendirilmesinde en önemli finansal kurum olarak yer 

almıştır. 1990’lı yılların sonunda kadarki dönemde yüksek enflasyon ve 

kamu kesiminin borçlanma ihtiyacı neticesinde oluşan yüksek faiz 

oranları ile fon sahiplerinden toplanan mevduatlar, fon talep edenler 

için oldukça maliyetli bir fon kaynağı olmuştur (Öztürk ve Özyakışır, 

2018, s. 125). 

Türkiye ekonomisinin dışa açılmasını sağlayan 24 Ocak 1980 kararları, 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının 1986 yılında faaliyetlerine 

başlaması ve 7 Ağustos 1989’da yürürlüğe giren 32 Sayılı Türk 

Lirasının Değerini Koruma Kanununda yapılan değişikliklerle döviz 

kullanımı ve yabancı para cinsi finansal işlemlerin6 serbest 

bırakılmasıyla birlikte Türkiye, finansal gelişme yolunda çok büyük 

adımlar atmıştır (Borsa İstanbul, 2019). 2000’li yıllarda hızla ilerleyen 

bilgi iletişim teknolojileri ve dünyada geliştirilen yeni finansal araçlar 

yardımıyla Türkiye’deki finansal piyasalar ürün çeşitliliği ve işlem 

hacmi yönünden önemli ölçüde gelişmiştir. Ancak Eylül 2019 itibariyle 

Borsa İstanbul’da halen işlem gören toplam firma sayısı 513 olup 

 
6 Bu kanun değişikliği ile aynı zamanda Türkiye’de yerleşiklerin yurtdışında finansal 

varlık edinmesi ve dış piyasalardan borçlanmaları ve yabancı yatırımcıların da 

Türkiye’deki banka ve borsalarda işlem yapmaları serbest hale getirilmiştir.   
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(KAP, 2019), aynı yıl dünyanın 17. büyük ekonomisi olan Türkiye için 

bu sayının yetersiz olduğu söylenebilir. 

2.1.2.3. Finansal Gelişmenin Kaynakları 

Finansal gelişmenin kaynakları arasında; kurumsal yapı (ülkelerin yasal 

düzenlemeleri, kurumları, dinsel ve geleneksel bakış açıları), bankacılık 

sektörünün durumu, borsaların konumu, türev finansal ürünler (bir 

finansal varlığa dayalı olarak üretilen yeni finansal ürünler7) ve kripto 

(sanal) paralar sayılabilir. Bunların detayları aşağıda incelenmiştir. 

2.1.2.3.1. Kurumsal Yapı 

Finansal gelişmenin en önemli kaynaklarından biri; ülkenin yönetim 

biçimi ve finansal işlemlere karşı olan tutumdur. Bu nedenle bir ülkede 

finansal sistemin gelişilebilmesi için öncelikle bu tür faaliyetlere yasal 

izinlerin verilmesi gerekmektedir (Haber, North ve Weingast, 2008, s. 

2-5). Osmanlı Devleti’nde bankacılık faaliyetlerinin oldukça geç 

dönemlerde başlaması ve günümüzde Suudi Arabistan ve İran’da 

bankacılık sektörünün oldukça zayıf olması, tamamen bu ülkelerde 

bankacılık sistemi ve faiz ile ilgili dini inançlarından kaynaklandığı 

söylenebilmektedir. Benzer şekilde Türkiye’de menkul kıymetler 

borsasının 1986 yılına kadar faaliyete başlayamamış olması, 1980 

öncesi dönemde ülkede uygulanan içe kapalı, ithal ikamesine dayalı 

 
7 Uzun vadeli bir konut kredisinin riskinin ve getirisinin paylaştırılabilmesi açısından 

çıkartılan yeni kâğıtlarla (pay senetleri), bu kredinin sahipliğinin, yeni yatırımcılara 

satılması işlemi, türev finansal ürünlere güzel bir örnektir.  
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ekonomik büyüme modelinden ve katı döviz kısıtlarından 

kaynaklanmaktadır (Gür, 2017, s. 30-31). 

2.1.2.3.2. Bankacılık Sektörü 

Bankacılık sektörü, finansal sistemin en önemli parçası olup, ülkelerde 

faaliyet gösteren yerli ve yabancı banka sayısı, bu bankaların şube ve 

ATM (Automated Teller Machine: Otomatik Para Çekme Makinesi) 

cihazı sayıları, öz kaynak miktarları ve işlem hacimleri, finansal 

sistemin gelişimi noktasında önemli belirleyicilerdendir. Elbette ki 

bankacılık faaliyetlerinin tarihsel geçmişinin uzunluğu, bu sektöre 

yönelik olarak merkez bankalarının ve diğer denetleyici kurumların 

tavırları da bankacılık sektörünün ve finansal sektörün gelişiminde 

önemli roller oynayacaktır (Kartal, 2018, s. 6-7). Özellikle menkul 

kıymet borsaları gibi finansal sistemin önemli parçalarının tam olarak 

gelişemediği ekonomilerde, bankalar, ülkelerin ekonomik büyümesinin 

temel bileşeni haline gelmektedir. Türkiye’de de 1986 yılında İstanbul 

Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) açılmadan önce bankalar, ülkenin 

sanayileşmesi için gerekli fonları sağlayan yegâne kuruluşlardır 

(Denizli, 2015, s. 12-13). Ayrıca bankacılık sisteminde kullanılabilen 

finansal ürün çeşitliliği de finansal sistemin genişliğine ve derinliğine 

katkı sağlayan önemli bir konudur. Sadece mevduat hesabı ve para 

transferleri ile çalışan bir bankacılık sistemi, finansal sistemde 

kendisinden beklenen fonksiyonları tam olarak yerine getirmede eksik 

kalacaktır. Günümüzde yaygınlaşmaya başlayan türev finansal ürünler, 

emekli fonları, farklı birikim ve yatırım hesapları, gelir ortaklığı ve kira 

sertifikaları ve hatta kripto paralar, bankacılık sektörünün müşteri 
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sayısını ve işlem hacmini artıran/artırabilecek önemli alanlardır (Yetiz 

ve Ergin Ünal, 2018, s. 119). 

2.1.2.3.3. Borsalar 

Menkul kıymet borsaları, şirketlerin borçlanmaksızın, hisse senedi 

ihraç ederek (yeni ortaklar alarak) finansman kaynaklarına ulaşmasına 

olanak sağlayan, firmaların bankalara ve kredilere olan bağımlılığını 

azaltıp, öz sermayelerini artıran oldukça önemli finansal kurumlardır. 

Borsada işlem gören firma sayısının artması, firmaların halka açıklık 

düzeyinin yükselmesi, borsalarda işlem yapan uluslararası 

yatırımcıların sayısının ve sahip oldukları varlıkların artması, ülkelerin 

finansal piyasalarını geliştiren önemli faktörlerdir (Güngör ve Yılmaz, 

2008, s. 174). Menkul kıymet borsalarının yanında, altın borsası, döviz 

borsası (Forex: Foreing Exchange) ve mal borsaları (pamuk borsası8, 

üzüm borsası vb.) da ülkelerin finansal sisteminin önemli birer 

parçasını oluşturmaktadır. 

2.1.2.3.4. Türev Ürünler 

Başta vadeli işlemler opsiyon piyasası olmak üzere, genelde bankalar 

ve alt borsalar eliyle gerçekleştirilen türev ürünler işlemleri, son 

yıllarda finans piyasasında önemli birer araç haline gelmeye başlamıştır 

(Tanyel, 2016, s. 38-39). Bu ürünlere yönelik yasal düzenlemelerin ve 

gerekli denetlemelerin vaktinde yapılması, bu ürünlere yönelik 

 
8 Örneğin, Türkiye'de pamuk fiyatlarının belirlendiği ve ticaretinin yapıldığı pamuk 

borsaları vardır. Hatta İzmir'de yer alan vadeli işlemler borsasında, pamuğun vadeli 

ticareti de yapılabilmektedir (Muhasebe Dersleri, 2017).    
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yatırımcı güvenini artıracak, bu işlemlerin hacmini artırarak, finansal 

piyasaların gelişimine olumlu katkı sağlayacaktır (Karatepe, 2000, s. 3-

7). Ancak türev ürünlere yönelik denetim ve kontrollerin düzenli bir 

şekilde yapılmasında yarar vardır. Unutulmamalıdır ki 2008 küresel 

ekonomik krizinin arkasında, ABD’de yeterince denetlenmeyen ve 

Gölge Bankacılık adı da verilen türev ürünler piyasasındaki kontrol dışı 

işlemler vardır (Özatay, 2009, s. 27-28). 

2.1.2.3.5. Kripto Paralar 

Kripto paralar diğer bir değişle sanal paralar, 2009 yılında Satoshi 

Nakamoto9 adlı yazılımcı tarafından ortaya çıkartılan Bitcoin ile 

başlayan kripto paralar, zaman içinde İngiltere, Danimarka, Estonya, 

ABD, Finlandiya, Avusturalya, Japonya, Güney Kore, Hollanda, İsveç, 

Kanada ve Rusya tarafından yasal para birimi olarak kabul edilmiş 

(Finans365, 2019), değerleri ve çeşitleri hızla artmıştır. 5 Ekim 2009 

yılında New Liberty Standart tarafından fiyatı 1/1.309,03 $10 olarak 

belirlenen Bitcoin’in değeri, 19 Aralık 2017’de 19.118,30 $’a 

ulaşmıştır. Günümüzde 1324 çeşitten (İktibas, 2018) fazla kripto para 

üretilmiş olup, bu paralar özellikle bankacılık işlem maliyetlerini 

ortadan kaldırmak11 hedefiyle yol aldıkları için, geleceğin finansal 

piyasalarında ve ülkelerin finansal gelişmelerinde önemli bir yer 

edinmeye aday gözükmektedirler (Güven ve Şahinöz, 2018, s. 30-31). 

Sosyal medya şirketi Facebook da kripto para sektörüne girmeyi 

 
9 Bu ismin, ilgili kişinin takma adı olduğu düşünülmektedir. 
10 Yani: 1$=1.309,03 Bitcoin. 
11 En azından minimize etmek. 
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hedeflemekte olup, kripto para birimi olarak Libra, dijital cüzdan olarak 

da Calibra isimli ürünleri piyasaya sürmeye hazırlanmaktadır 

(Bloomberght, 2019). Bu şekilde büyük firmaların bu sektöre girmesi, 

bu paralarla ilgili işlemlerin tanınırlığını ve yaygınlığını artıracak, 

geleceğin ekonomi dünyasında daha fazla yer edinmesine olanak 

sağlayacaktır. 

2.1.2.4. Finansal Gelişmenin Ölçülmesi 

Finansal gelişim seviyesini ölçecek, finansal sistemin temel 

fonksiyonlarını gerçekleştirip gerçekleştiremediğini ortaya koyacak, 

detaylı ve kolay ölçülebilecek bir değişken mevcut değildir. Bu nedenle 

ülkeleri finansal gelişmişlik düzeylerine göre kıyaslamada 

kullanılabilecek, genel kabul görmüş bir gösterge belirlemekte 

zorluklar yaşanmaktadır. Bu nedenle finansal gelişme düzeyi ile 

ekonomik büyüme arasındaki ilişkilerin incelendiği çalışmalarda, 

finansal sistemin gelişmişliğini ölçebilmek çoğunlukla finansal derinlik 

ölçütünden yararlanılmaktadır. Finansal derinlik kavramı; bir ülkede, 

finansal yenilikler sürecinde, tasarrufları yatırıma dönüştürebilen 

kanalların yaygınlık düzeyi ile ilgilenmektedir (Seven, 2015, s. 48). 

Finansal sistemin genişliği, finansal araçların çeşitliliği ve finansal 

sistemin, ulusal ve uluslararası tasarrufları harekete geçirebilme 

yetisiyle ilintilidir. Finansal gelişmenin ölçülmesinde kullanılabilen 

başlıca ölçütler aşağıda incelenmiştir. 
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2.1.2.4.1. Miktar Ölçütleri 

Finansal gelişmenin ve derinleşmenin ölçülmesinde kullanılan başlıca 

miktar ölçütleri arasında; parasal büyüklükler, kredilere ilişkin 

büyüklükler, sermaye piyasası göstergeleri ve finansal varlık stokuna 

ilişkin göstergeler yer almakta olup, bu ölçütler aşağıda detaylı biçimde 

irdelenmiştir. 

2.1.2.4.1.1. Parasal Büyüklükler 

Finansal gelişmenin ve derinleşmenin ölçülmesinde en yaygın 

kullanılan miktar ölçütü; geniş anlamda (geniş tanımlı) para arzının12 

(M2), Gayri Safi Yurtiçi Hâsılaya (GSYH) oranı yani (M2/GSYH)’dir. 

Bu0oran, bir yandan ekonominin0parasallaşma derecesini0ifade 

ederken, diğer yandan da hanehalkının bankacılık sistemini kullanma 

sıklığını göstermektedir. Bu göstergenin yerine dar anlamda (dar 

tanımlı) para arzının milli gelire oranı (M1/GSYH) ve en geniş anlamda 

(en geniş tanımlı) para razının (M3’ün) milli gelire oranı (M3/GSYH) 

da literatürde yer alan çalışmaların bazılarında kullanılmıştır. Bu 

oranların yüksek olması; finansal sistemin gelişmişlik düzeyinin 

 
12 TCMB tarafından, uluslararası standartlara göre belirlenen parasal büyüklükler 

şöyledir: M0: En dar anlamda para arzı olup; TCMB tarafından dolaşıma çıkarılmış 

banknotlarla (kâğıt paralarla), Darphane tarafından dolaşıma çıkarılmış madeni 

paraların toplamından, bankaların kasalarında bulunan nakit paranın düşülmesiyle 

bulunan toplamı göstermektedir. M1: Dar anlamda para arzı olup; M0’a bankalarda 

bulunan vadesiz mevduatın da eklenmesiyle ortaya çıkaran bir parasal büyüklüktür. 

M2: Geniş anlamda para arzı olup; M1’e vadeli mevduatların eklenmesiyle elde edilir. 

M3: En geniş anlamda para arzı olup; M2’ye repo ve para piyasası fonları ve 

bankalarca ihraç edilen menkul kıymetlerin de eklenmesiyle ulaşılır (Yılmaz, 2015, s. 

60; Eğilmez, 2015a). 
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arttığının birer kanıtıdır (Seven, 2015, s. 48). Gregorio ve Guidotti 

(1995), M2/GSYH oranının, vadeli mevduatlarda toplanan fonların, 

kredi olarak dağıtılma seviyesini de gösterdiği için, finansal gelişmenin 

daha iyi bir göstergesi olduğunu vurgulayıp, bu noktada M1/GSYH 

oranının finansal gelişme göstergesi olarak kullanımını eleştirmiştir 

(Gregorio ve Guidotti, 1995, s. 435). 

2.1.2.4.1.2. Kredilere İlişkin Büyüklükler 

Bankacılık sektörü tarafından yurtiçine sağlanan toplam kredi 

miktarının, milli gelire oranı, özel sektöre sağlanan kredi miktarının 

milli gelire oranı ve özel sektöre sağlanan kredilerin, ekonomide 

kullanılan toplam kredi miktarına oranı da bankacılık sektörünün ve 

finans sisteminin gelişmişlik düzeyini ölçmek için yaygın olarak 

kullanılabilmektedir (Yeldan, 2003, s. 32; Öztürk, Barşık ve Kılıç 

Darıcı, 2010, s. 99). Bunların yanında; bankaların dağıttıkları 

kredilerin, topladıkları mevduatlara oranı ya da bankaların dağıttıkları 

kredilerin öz sermayelerine oranı da ülkelerin finansal gelişmişlik 

düzeylerinin birer göstergesi olarak kullanılabilmektedir. Özellikle 

bankaların dağıttıkları kredilerin öz sermayelerine oranı, bir anlamda 

kaldıraç oranını da temsil etmekte olup, ancak iyi gelişmiş ve 

güvenilirliği teminat altına alınmış piyasalarda yüksek kaldıraç oranları 

ile işlem yapılmasına izin verilebilmektedir (Çetin, 2018, s. 21). Kredi 

hacmindeki genişleme, finansal sistemin gelişmesini de olumlu yönde 

etkilemektedir. Krediler kanalıyla yatırımlara yönelen sermayenin 

artması, ülkelerin ekonomik büyümesini de olumlu yönde 

etkileyecektir. Özellikle firmalara verilen yatırım ve işletme kredileri, 
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ülkelerin üretim kapasitesini genişletmesi yönüyle büyük öneme 

sahiptir. Tabi ki üretilen bu ürünlerin tüketilebilmesi için kişilere 

sağlanan tüketici kredileri, konut ve taşıt kredileri de ekonomik 

aktiviteleri canlandırması yönüyle oldukça önemlidir (Mammadov, 

2016, s. 16). 

2.1.2.4.1.3. Sermaye Piyasası Göstergeleri 

Hisse senetleri menkul kıymetler borsalarında işlem gören firmaların 

piyasa değeri toplamının milli gelire oranı veya menkul kıymetler 

borsalarının toplam işlem hacimlerinin, milli gelire oranı da sermaye 

piyasalarının gelişmişlik düzeyini ölçmek için genel olarak 

kullanılabilmektedir (Arestis ve Demetriades, 1997, s. 786). Menkul 

kıymetler borsası işlem hacminin milli gelire oranına, borsa 

kapitalizasyon oranı adı da verilmekte olup, finansal sistemlerin 

gelişmişlik düzeyinin analiz edildiği çalışmalarda bu büyüklükten 

sıklıkla yararlanılmaktadır (Yetiz, 2008; Öztürk, Barışık ve Darıcı, 

2010; Helhel, 2017). Borsa kapitalizasyon oranının artması, finansal 

piyasaların gelişmişlik düzeyinin iyi bir göstergesi olabilecek bir 

ölçüttür (Kar ve Ağır, 2005, s. 10). 

2.1.2.4.1.4. Finansal Varlık Stokuna İlişkin Göstergeler 

Finansal varlıkların (vadeli mevduat, bono, tahvil, hisse senedi, türev 

ürünler) değerleri toplamının milli gelire oranı da ülkelerin finansal 

sistemlerinin gelişmişliğinin bir ölçütü olarak kabul edilebilmektedir 

(Erim ve Türk, 2005, s. 34). Finansal varlık stoku, bankacılık 

sektöründeki döviz cinsi mevduatları dâhil, bütün mevduatlarla birlikte, 
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finansal aracı kurumlar nezdinde bulunan fonlar ile kamu ve özel kesim 

menkul kıymetlerini ve parasal göstergeleri de kapsamaktadır. Finansal 

varlık stokundaki gelişim, ekonomik büyümeyi de beraberinde 

getirecektir (Mammadov, 2016, s. 18). Bu gösterge; parasal olan ve 

olmayan varlıkları bir arada temsil etmesi yönüyle, daha kapsamlı kabul 

edilmektedir. Bu göstergenin değeri arttıkça, ilgili ekonominin finansal 

gelişmişlik seviyesinin de artacağı varsayılmaktadır (Ağır, 2009, s. 97). 

2.1.2.4.2. Yapısal Ölçütler 

Finansal sistemin yapısındaki değişimlerin ölçülebilmesi için M2/M1 

oranında bakılabilmektedir. Bu göstergedeki artışın, ilgili ekonomideki 

finansal sisteminin gelişmişlik seviyesini artıracağı kabul edilmektedir 

(Lynch, 1996, s. 4-6). Bu artış; finansal sistemde yaşanan gelişim ile 

beraber, bankacılık sisteminde toplanan vadeli mevduatların, işlem 

amaçlı olarak talep edilen para miktarına göre daha hızlı arttığını ima 

etmektedir. Diğer0bir ifadeyle, M2/M10oranındaki0artış, ekonomik 

birimlerin ellerindeki paraların nasıl değerlendirildiği ve ne kadarlık 

kısmının vadeli mevduatlarda tutulduğuyla ilgili önemli bilgileri 

yansıttığı için, yapısal0bir gösterge konumundadır. Bu nedenle, 

yaşanan finansal gelişmeyle uyumlu olarak, ekonomik karar 

birimlerinin, sahip oldukları paraları, işlem amaçlı da olsa atıl konumda 

tutmak yerine, vadeli mevduatlarda değerlendirmeleri0söz konusu 

olacak ve bu da finansal0sistemdeki M2/M1 oranını0artıracaktır (Kar 

ve Ağır, 2005, s. 60). 
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2.1.2.4.3. Finansal Fiyatlar 

Finansal piyasalarda işlem gören ürünlerin fiyatları da finansal 

gelişmişlik seviyesinin birer göstergesidir. Burada finansal ürünün 

fiyatı ile kastedilen; kredi maliyetleri, hisse senedi fiyatları, bono ve 

tahvil faizleri gibi kavramlardır. Bu ürünlerin fiyatlarının yüksek 

olması, ilgili sektörlerde işlem yapan ekonomik aktör sayısını azaltır, 

ülkelerin finansal gelişmişlik düzeylerine zarar verir. Gelişmiş finansal 

sistemlere sahip ekonomilerde fon fiyatları, tam rekabet koşulları 

altında, finansal aktörler tarafından belirlendiği için az da olsa pozitif 

getiriye sahip olmaktadırlar. Bu0durum, ekonomik karar birimlerinin 

rasyonel davranışlarının doğal bir neticesidir. Bu sonuç, Neo-Klasik 

Büyüme Modellerinin de İçsel Büyüme Modellerinin de ortak 

öngörüleridir (Lynch, 1996, s. 7). Faiz0oranları, reel olarak pozitif 

olmalı ve ekonomik beklentileri (özellikle enflasyon beklentilerini) de 

doğru şekilde yansıtmalıdır. Bu nedenle, faiz oranlarının düzeyi ve 

ekonomik şoklar karşısındaki esnekliği de oldukça önemlidir. Bu 

kapsamda bir0ekonomideki finansal fiyatlar0ve bunların0esnekliği, 

finansal gelişmenin bir0göstergesi olarak0kabul edilebilir. Reel0faiz 

oranları, en önemli finansal fiyattır. Bu0onanın pozitif0olması da 

finansal0gelişmenin önemli bir ön koşuludur (Ağır, 2009, s. 98). 

2.1.2.4.4. Ürün Çeşitliliği 
Finansal0piyasalarda kullanılan0araç çeşitliliğinin0ve bu0araçların 

kullanım yaygınlığının artması ile birlikte, ekonomideki fon 

taleplerinin karşılanması da kolaylaşacaktır. Bu nedenle, finansal ürün 
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çeşitliliği de finansal sistemin gelişmişliğini ölçmede kullanılan önemli 

bir göstergedir (Oruç ve Turgut, 2014, s. 110). Finansal ürün 

çeşitliliğini artıran başlıca faktörler; gerçekleştirilecek finansal 

liberalizasyon ile ülkelerin uluslararası finansal piyasalar ile entegre 

olması, menkul kıymetler borsası ve türev ürünler borsalarının hayata 

geçirilmesi, ülke merkez bankaları ve bankacılık düzenleme ve 

denetleme kurumlarının kripto paralar gibi yeni olgulara açık olması ve 

bu yenilikleri iç piyasaya uyarlayabilecek yasal ve yapısal 

düzenlemeleri yapabilecek karar organlarının varlığıdır (Çoltu, 2017, s. 

40). 

2.1.2.4.5. Değişim Maliyeti 
Kredi0faiz oranı ile0mevduat faiz oranı arasındaki0fark ile temsil 

edilen finansal aracılık hizmeti maliyetleri, yatırımlarda kullanılacak 

fon0miktarı ile ilgilidir. Gelişen bir finansal sistemden beklenen; fon 

değişim maliyetlerinin de düşürülmesidir. Bu noktada yeni finansal 

yatırım araçlarının türetilmesi ve finansal piyasaların işlem hacminin 

artması yarar sağlayacaktır. Özellikle finans piyasasında faaliyet 

gösteren firma sayısının artması, rekabeti ve fon değişim maliyetlerinde 

azalmayı da beraberinde getirecektir. Finansal sistemin aracılık 

maliyetlerini düşürmesi, finansal sistemin önemli görevlerinden ve 

gelişmişlik göstergelerinden biri olup, uzun dönemdeki sürdürülebilir 

ekonomik büyümeye katkı sağladığı, birçok ampirik çalışmayla da 

desteklenmiştir (TBB, 2003, s. 21-23). 
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2.2. ENERJİ VE ENERJİ TÜKETİMİ KAVRAMLARI 
Çalışmanın bu bölümünde enerji kavramı tanıtılıp, enerji tüketiminin 

tarihsel helişimi ve ölçümü, enerji kaynakları ve enerji tüketimi ile 

ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler incelenmiştir. 

2.2.1. Enerji Kavramının Tanımı 

Latince’deki en=aktif ve ergon=iş kelimelerinin birleşiminden 

oluşturularak İngilizceye energy şeklinde geçen enerji kelimesi 

temelde; iş yapabilme yeteneğini ve bir nesnenin kendisine gösterilen 

dirence karşı hareketini ifade etmektedir (Albayrak, 2019, s. 22). 

Gültekin (2015, s. 2) enerjiyi; madde ve maddeler sisteminin iş 

yapabilme yeteneği ve birçok üretim aracının temel girdisi olarak 

tanımlarken, Türk Dil Kurumu enerji için; maddede var olan ve ısı veya 

ışık şeklinde ortaya çıkan güç tanımlamasını yapmaktadır (TDK, 2019). 

Yamak (2006) enerjinin; potansiyel, kinetik, mekanik, elektrik, 

manyetik, termal ve kimyasal enerji şeklinde birçok farklı türde 

olabildiğini ve bu çeşitler arasındaki geçişlerin de mümkün olduğunu 

ifade etmiştir (Yamak, 2006, s. 3). 

2.2.2. Enerji Tüketimi Kavramının Tanımı 

Enerji tüketimi, var olan bir enerji türünün mal veya hizmet üretimi, 

ulaşım, iklimlendirme, aydınlatma veya başka amaçlarla tüketilmesini 

(harcanmasını, kullanılmasını) ifade etmektedir (NEED, 2018b, s. 45). 

Enerji tüketiminde dikkat edilmesi gereken nokta; kıt bir kaynak olan 

enerjinin, mümkün olduğunca etkin (verimli) kullanılmasıdır. Dünya 
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çapında enerji tüketimi; buharlı makinelerin icadı sonrasında odun ve 

kömür tüketimi ile başlamış olup, 20. yüzyılın başlarında petrol 

kaynaklı sıvı yakıtların kullanılmaya başlanması ve sonrasında doğal 

gazın keşfi ve günlük hayatta yaygın kullanılmaya başlanmasıyla 

birlikte hızla artmıştır (Doğanay ve Coşkun, 2017, s. 1-2). Enerji, 

ülkelerin sosyal ve ekonomik ilerlemelerinin önemli bir girdisi olup, 

nüfusun artışı, kentleşme ve sanayileşmedeki artışların yanında, 

küreselleşme sonucunda artan üretim ve ticaret hacmine de bağlı, doğal 

kaynaklara ve enerjiye olan ihtiyaç günden güne yükselmektedir 

(Sarıbaş, 2015, s. 7). 

2.2.3. Enerji Tüketiminin Tarihsel Gelişimi 

Doğalgaz ilk olarak İran’da bulunmuş olup, Çin’de günümüzden 3000 

yıl önce kullanılmaya başlanmıştır. 17. yy’den itibaren Avrupa’da 

kullanılmaya başlanmış ve doğalgaz teknolojileri bu kıtada 

geliştirilmeye başlanmıştır. Kömürü damıtma yoluyla doğalgaz elde 

edilmesi teknolojisi ilk defa İngiltere’de uygulanmaya başlanmış, daha 

sonra 1800’lü yıllarda birçok Avrupa ülkesinde sanayi tesislerinde ve 

konutlarda yakıt olarak kullanılmaya başlanmıştır. Modern0anlamda 

ilk doğalgaz 18. yy başlarında ABD’nin Erie Gölü çevresinde 

çıkarılarak kullanılmaya başlanmıştır. Dünyada üretilen bütün 

enerjilerin ortalama %20’si doğalgazdan elde edilmektedir (Gültekin ve 

Orgun, 1993, s. 37). Jeotermal akışkanlardan dünyada ilk elektrik 

üretimi, 1904 yılında İtalya’da gerçekleştirilmiş olup, günümüzde 

Amerika, İtalya, Japonya, Yeni Zelanda ve Filipinler başta olmak üzere 

22 ülkede jeotermal enerjiden elektrik üretimi yoğun olarak 
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gerçekleştirilmektedir (Gültekin, 2015, s. 21). Rüzgârdan elektrik 

üretilmesi ve kullanımı, ilk olarak 1890 yılında Danimarka’da 

başlamıştır. Günümüzde en fazla rüzgâr enerjisi kullanan ülke ABD 

olup, bu ülkede rüzgâr enerjisinden elektrik üretilmesine yönelik ilk 

çalışmalar 1944 yılında başlamıştır. Daha sonra Danimarka, Hollanda, 

İsveç ve Almanya gibi ülkelerde de rüzgâr enerjisinden elektrik 

üretmeye ve halkın kullanımına sunmaya başlamışlardır (Baran, 2012, 

s.7-8). Türkiye’de de son yıllarda rüzgâr enerjisinden 

faydalanılabilmesi için önemli çalışmalar yürütülmektedir. 

2.2.4. Enerji Tüketiminin Ölçümü 

Enerji tüketim miktarları, genel olarak üretilen ve piyasaya arz edilen 

enerji kaynaklarının enerji değerleri üzerinden hesaplanır. Üretilen bu 

enerjinin belirli bir kısmı, iletim hatlarındaki kayıp/direnç olarak 

düşüldükten sonra, geri kalan kısım, ilgili ekonominin enerji talebi 

olarak belirlenir (Karakoç, Erbay ve Aras, 2011. s. 24-26). Enerji 

talebinin doğru öngörülmesi ve buna göre gerekli altyapı ve üstyapı 

çalışmalarının zamanında yürütülebilmesi açısından, enerji tüketiminin 

düzenli olarak ölçülmesinde yarar vardır. Ayrıca; enerji verimliliğinin 

doğru tespiti açısından da ekonomide kullanılan enerji miktarı ve bu 

enerji ile üretilen mal ve hizmet miktarının doğru biçimde ölçülmesi 

gerekmektedir (Çapın ve Söylem, 2017, s. 1). 

2.2.5. Enerji Kaynakların Sınıflandırılması 

Enerji kaynakları genel olarak; yenilenemeyen ve yenilenebilir enerji 

kaynakları şeklinde iki guruba ayrılmaktadır. Bu guruplar da kendi 
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içlerinde alt guruplara ayrılmaktadır. Ana hatlarıyla enerji 

kaynaklarının sınıflandırması Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo 1. Enerji Kaynaklarının Sınıflandırması 

Birincil Enerji Kaynakları İkincil Enerji 

Kaynakları 

➢ Yenilenemeyen Enerji Kaynakları ➢ Elektrik Enerjisi 

✓ Fosil Kaynaklar 

✓ Kömür 

✓ Petrol 

✓ Doğal Gaz 

➢ Hidrojen Enerjisi 

➢ Nükleer Enerji 

➢ Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

✓ Geleneksel Kaynaklar 

✓ Hidroelektrik 

✓ Klasik Biyokütle 

➢ Yeni Nesil Kaynaklar 

✓ Güneş 

✓ Rüzgâr 

✓ Jeotermal 

✓ Gel-git 

✓ Dalga 

✓ Çağdaş Biyokütle 

Kaynak: Cihan (2019, s. 4) 

 

Tablo 1’de yer alan birinci nesil enerji kaynakları; doğada hazır olarak 

bulunan ve tüketimde doğrudan kullanılabilen kaynaklar iken, ikinci 

nesil enerji kaynakları; önce birincil enerji kaynaklarından fiziksel 

değişim geçirtilerek üretilmekte, sonra tüketilebilmektedir. Bunların 

detayları aşağıda incelenmiştir. 

2.2.5.1. Yenilenemeyen Kaynaklar (Stok Kaynaklar) 

Yenilenmeyen enerji kaynakları; kullanıldığı takdirde kısa zamanda 

yerine yenisi gelmeyen kaynaklardır. Bu enerji kaynakları; petrol, 

kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtlardır. Bu tür enerji kaynakları, uzun 
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yıllar önce yaşamış olan bitki ve hayvanların kalıntıların fosilleşmesiyle 

oluşmaktadır. Bu nedenle bunlara, fosil enerji kaynakları adı da 

verilmektedir (Gültekin, 2015, s. 2-3). Dünya çapında 20. ve 

21.yy’larda meydana gelen teknolojik ilerlemeler, fosil kaynaklardan 

sağlanan enerjiye olan ihtiyacı hızla artırmıştır. Günümüzde dünyadaki 

enerji talebinin yaklaşık %80’i petrol, kömür ve doğal gaz gibi fosil 

yakıtlardan karşılamaktadır (Doğan, 2010, s. 4). Yenilenemeyen enerji 

kaynakları aşağıda detaylı olarak incelenmiştir. 

2.2.5.1.1. Petrol 

Petrol kelimesi; Latince’deki petra (taş) ve oleum (yağ) kelimelerinin 

birleşiminden oluşturulmuştur (Bilimci, 2018, s. 1). İngilizcesi 

petroleum olup, daha yaygın olarak ise temel bilemişimden hareketle 

oil kelimesiyle ifade edilmektedir. Neft ya da yer yağı olarak da bilinen 

petrol,0hidrokarbonlardan oluşan, yoğun, koyu0renkli, kendine has 

kokusu bulunan, yeraltından çıkarılan, doğal0haliyle yanıcılık 

özelliğine sahip, mineral bir yağdır. Canlı kalıntılarının yeraltına doğru 

çöken kayaçlar altında kalması ve burada doğal radyoaktivite ile 

ısınması ile çeşitli fiziksel ve kimyasal dönüşümlere uğramasıyla petrol 

ve doğalgaz oluşmaktadır (Avcı, 2009, s. 51). Petrol kimyasal olarak; 

benzin, tolüen ve ksilen gibi aromatik moleküller ve etilen, propilen 

gibi yağlı moleküllerden oluşmaktadır. Ayrıca az miktarda sülfür gibi 

diğer bileşiklerden de içermektedir (Gültekin, 2015, s. 5). Doğadan ham 

halde çıkartılan petrolün arıtılmasıyla; gazyağı, benzin, motor yağı, 

dizel (motorin), fuel oil ve asfalt üretilmektedir. Petrol, sahip olduğu 

yüksek enerji miktarı ve günümüz sanayi tesislerinde ve ulaşım 
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sektöründe kullanım kolaylığı ve çevreyi görece az kirletmesi 

nedeniyle, dünyada en çok tüketilen enerji kaynağıdır. Bu nedenle 

petrol, günümüzde uluslararası siyasi, askeri ve ekonomik ilişkilerde 

çok önemli bir belirleyici konumundadır (Şahin, Doğanay ve Özcan, 

2007, s. 410). 

2.2.5.1.2. Doğalgaz 

Doğalgaz da petrol gibi uzun yıllar önce0yaşamış olan bitki ve 

hayvanların kalıntılarının zaman içinde yer kürenin alt tabakalarına 

gömülüp, burada yüksek basınç ve ısı altında kimyasal dönüşümlere 

uğraması sonucunda oluşmaktadır. Organik madde olarak bilinen bu 

bitki ve hayvan artıkları, rüzgâr, yağmur ve akarsular yardımıyla ve 

bazı durumlarda depremlerin de katkısıyla göl ve okyanuslarla taşınıp, 

dip kısımlarına çökerek çamur ve kumla kaplanıp, kayalaşmışlardır. 

Zaman içinde daha da derinlere gömülen bu organik maddeler, çeşitli 

faktörlerin (sıcaklık, basınç, radyoaktivite ve bakterilerin) etkisiyle 

dönüşerek, petrol, doğalgaz ve kömürleri oluşturmuşlardır. 

Doğalgazlar, kaynaklardan çıktıkları halleriyle, yani herhangi bir 

işleme gerek kalmaksızın da kullanılabilmektedir (Özden, Duman ve 

Cander, 2014). Doğalgaz; başta0metan (CH4) ve0etan (C2H6) 

olmak0üzere çeşitli hidrokarbonlardan0oluşan, yanıcı bir0gaz 

karışımıdır. Doğalgaz normalinde renksiz, kokusuz0ve havadan0daha 

hafif bir0gazdır. Kullanıcıların herhangi0bir gaz0kaçağını kolaylıkla 

fark edip, önlem alabilmeleri amacıyla, doğalgaza sonradan 

kükürt0içerikli, kokusu0kolayca fark0edilebilen bir madde 

eklenmektedir (Need, 2018a, s. 27). 
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2.2.5.1.3. Kömür 

Kömür; uygun bataklık ortamlarında biriken bitkisel maddelerin, uzun 

zaman periyotlarında çeşitli fiziksel ve kimyasal değişime uğraması 

sonucu meydana gelen, homojen0olmayan, kompakt, çoğunlukla 

bitki0parçalarından meydana0gelen, tabakalaşma0gösteren, 

içerisinde0çoğunlukla karbon (C), az miktarlarda hidrojen (H), 

oksijen0 (O), kükürt (S) 0ve azot (N) elementleri bulunan, yanıcı bir 

katı organik fosil maddedir (Gültekin, 2015, s. 11-12). Genellikle siyah 

veya kahverengi renk tonlarında olan kömürün iki temel çeşidi 

bulunmaktadır. Bunlardan linyit; kömürleşmenin ilk derecesi olup, 

yumuşak, mat bir görünüme sahiptir. Yüksek nem içeriğine ve düşük 

karbon seviyesine sahiptir ve bu nedenle düşük enerji potansiyeline 

sahiptir. Dünya kömür rezervinin büyük kısmı linyitten oluşmaktadır. 

Daha yüksek derecedeki kömürler genellikle daha katı ve güçlüdür ve 

siyah, camsı bir parlaklıkları vardır. Daha fazla karbon, daha düşük nem 

seviyesi içerirler ve daha fazla enerji üretirler. Diğer bir kömür çeşidi 

olan antrasit ise; en yüksek derecedeki kömür olup, yüksek karbon ve 

enerji içeriğine sahiptir. Nem oranı da oldukça düşüktür (World Coal 

Institute, 2009, s. 2). 

2.2.5.2. Yenilenebilen Kaynaklar (Akım Kaynaklar) 

Yenilenebilir enerji kaynakları; sınırsız olduğu varsayılan, sürekli ve 

tekrar tekrar kullanılabilen, kısa sürede yerine konulan enerji 

kaynaklarıdır (Gültekin, 2015, s. 2). Uluslararası Enerji Ajansının 

(International Energy Agency: IEA), Yenilenebilir Enerji Çalışma 
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Grubu’nun tanımına0göre yenilenebilir0enerji; doğal0süreçlerden elde 

edilen ve sürekli olarak yenilenen enerjidir (IEA, 2019). Yenilenebilir 

enerji tabiatta çok farklı şekillerde bulunabilmektedir. Yenilenebilir 

enerjiler; doğrudan0veya dolaylı olarak0güneşten veya yer kürenin 

derinliklerinden0çıkarılan ısıdan (jeotermal) elde edilebildiği gibi, 

rüzgâr, 0biyokütle, biyo0yakıtlar, hidrolik0güç (hidro elektrik 

santralleri), deniz ve okyanus kaynaklarından da (dalga, gel-git) elde 

edilebilmektedir (Uğur, 2005). Yenilenebilen enerji kaynaklar aşağıda 

detayları ile incelenmiştir. 

2.2.5.2.1. Jeotermal Enerji 

Jeotermal enerji; yer kabuğu0içinde bulunan, yüksek0sıcaklık 

ve0basınçtaki su ve buhardan elde edilen enerjidir. Jeotermal 

kaynaklardan elde edilen bu aşırı sıcak akışkanın içinde; çeşitli mineral, 

tuz ve gazlar da yer almaktadır. Jeotermal enerjiden, elektrik 

üretiminde, bina ve seraların ısıtılmasında, kâğıt-kâğıt hamurlarının 

işlenmesinde, kimyasal maddelerin elde edilmesinde, tarımsal ürünlerin 

kurutulmasında, soğuk ve kar çözmede, havuz sularının ısıtılmasında 

yararlanılmaktadır (Külekçi, 2009, s. 86-87). Günümüzde yaklaşık 24 

ülkede jeotermalden elektrik üretilmekte ve 70 ülkede de jeotermal 

ısıtma uygulamaları yapılmaktadır. Jeotermal enerjinin ısı salınım 

seviyesi diğer kaynaklara göre oldukça düşük olup, bu enerji kaynağı 

sürdürülebilir enerji olarak görülmektedir (Çanka Kılıç ve Keskin Kılıç, 

2013, s. 54). 
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2.2.5.2.2. Güneş Enerjisi 

Güneş enerjisi, güneşte her saniye 564 milyon ton hidrojenin (H) 560 

milyon ton helyuma (He) dönüşmesi sırasında açığa çıkan, nükleer bir 

enerjidir. Güneş yüzeyindeki sıcaklık ortalama 5762oC civarındadır. 

Güneşin dünyaya uzaklığı ortalama 149,5 Milyon Km olup, güneş 

enerjisi dünyaya ışıma yoluyla iletilmektedir. Bir yılda dünyaya gelen 

güneş enerjisi, 1.22*1014 TET (Ton Eşdeğer Taşkömürü) olup 

(Rüstemli ve Dinçer, 2011, s. 24), o da dünyada bir yılda kullanılan 

toplam enerjinin 15.000 katına eşittir (Erdener vd, 2010, s. 81). Bu 

veriler, güneş enerjisinin taşıdığı potansiyeli ortaya koyması 

bakımından önemlidir. Güneş enerjisi; yenilenebilir, dışa bağımlı 

olmayan, çevreyi kirletecek atıkları bulunmayan, karmaşık teknolojiler 

gerektirmeyen, işletme masrafları düşük, sonsuz bir enerji türüdür 

(Varınca ve Varank, 2005, s. 150). 

2.2.5.2.3. Rüzgâr Enerjisi 

Dünya yüzeyinin her bölgesi, aynı anda, aynı miktarda ısınmamaktadır. 

Bölgeler arasındaki bu ısı farkı, nem ve basınç farklılıklarıyla da 

birleşerek, rüzgâr oluşumuna neden olur. Rüzgâr enerjisi; hareket 

halindeki havanın kinetik enerjisinin, uygun rüzgâr tribünleri 

kullanılarak, önce pervane kanatları yardımıyla mekanik enerjiye, sonra 

bu kanatlardan alınan mekanik enerjinin tribünleri çevirmesiyle elektrik 

enerjisine dönüştürülmektedir (Fidan, 2006, s. 22).  Rüzgâr enerjisi 

temiz, çevreyi kirletecek gaz ve atıkları olmayan, doğal, kullandıkça 

tükenmeyen, santral kurulum ve işletim maliyeti ucuz ve kolay olan bir 
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enerji kaynağıdır. Ancak bu olumlu yönlerinin yanında rüzgâr 

tribünlerinin gürültülü olması, kuş ölümlerine sebebiyet vermesi ve 

yakınındaki alanlarda televizyon ve radyo alıcılarında parazitlere neden 

olması gibi bazı olumsuz etkileri de söz konusudur (Gültekin, 2015, s. 

18). 

2.2.5.2.4. Hidrolik Enerjisi 

Hidrolik enerji; yerden belirli bir yükseklikte tutulan suyun0sahip 

olduğu potansiyel0enerjinin, kinetik0enerjiye dönüştürülmesi ile 

elektrik enerjisi elde edilmesidir. Bu amaçla belirli bir debiye ve deniz 

seviyesinden yüksekliğe sahip akarsular ile kar ve yağmur suları 

barajlarda toplanır, bu sular, barajın dip seviyesinde bulunan tribünlere 

borular yardımıyla taşınır ve hidrostatik basınçla türbinlerin 

kanatlarının dönmesi sağlanır. Dönen türbinlerin bağlı olduğu 

jeneratörler sayesinde elektrik enerjisi elde edilir. Bu sistemlere genel 

olarak hidroelektrik santrali (HES) adı verilir. Elektrik üretiminde 

kullanılan sulardan ayrıca tarım arazilerinin sulanması için de 

yararlanılabilmektedir. HES’ler aynı zamanda kuruldukları bölgede 

taşkınların ve su baskınlarının önlenmesinde de önemli roller 

oynamaktadırlar. Son olarak HES havzalarında balıkçılık da 

yapılabilmektedir (Yumurtacı ve Bekiroğlu, 2005). HES’ler diğer 

santrallere oranla daha düşük işletme maliyetine sahip, işletme ömrü en 

uzun ve verimi en fazla olan santrallerdir. Ayrıca bu santrallerde çevre 

kirliliği de meydana gelmemektedir. HES’lerin en önemli 

dezavantajları ise; kurulum süresinin uzunluğu, yatırım maliyetinin 

yüksekliği, yağmur ve kar yağışlarına duyarlı olması ve erezyonla gelen 
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topraklarla su toplama havzalarının zaman içinde dolmaya 

başlamalarıdır (Doğan, 2010, s. 6). 

2.2.5.2.5. Biyokütle Enerji 

Biyokütle kavramı; biyolojik0kökenli, fosil0olmayan organik0madde 

kütlesini ifade etmektedir. Ana0bileşenleri karbonhidrat 

bileşikleri0olan bitkisel ve hayvansal kökenli0tüm doğal maddeler, 

biyokütle enerji kaynağını oluşturmakta, bu0kaynaklardan elde0edilen 

enerji de biyokütle0enerjisi0olarak adlandırılmaktadır (Acaroğlu, 2013, 

s. 91). Biyokütle, 100 yıldan daha0kısa bir sürede yenilenebilen, suda 

ve karada0yetişen bitkiler, hayvan kalıntıları, orman ürünleri ve besin 

endüstrisi ile kentsel atıkları0içeren bütün organik0maddeler olarak0da 

tanımlanabilmektedir (Demirtaş, 2010, s. 33). Biokütle direkt olarak 

yakılarak oluşan ısı enerjisinden yararlanılabilmekte ya da çeşitli 

süreçlerden geçirilerek, biyogaz ve biyodizel gibi alternatif biyoyakıtlar 

üretilebilmektedir. Biokütle enerjisi, modern ve klasik olmak üzere iki 

şekilde sınıflandırılmaktadır. Ağaçların kesilmesiyle elde0edilen odun 

ve hayvan0atıklarından oluşturulan tezeğin doğrudan yakıt olarak 

yakılması, klasik0biokütle enerjisi olarak tanımlanırken, ağaç 

endüstrisi atıkları, enerji bitkileri ve enerji ormanlarından faydalanarak 

biyodizel ve etanol gibi yakıtların elde edilmesi, modern biyokütle 

enerjisi olarak sınıflandırılmaktadır. Biyokütle maddeleri, çevrim 

teknolojileri kullanılarak katı, sıvı veya gaz yakıt haline de 

dönüştürülebilmektedir (Gültekin, 2015, s. 23-24). 
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2.2.5.2.6. Nükleer Enerji 

Nükleer enerji ya da diğer ismiyle atom enerjisi, uranyum ve toryum 

minerallerinden elde edilen atom çekirdeklerinin nükleer reaktörlerde 

parçalanması (fisyon) veya birleştirilmesiyle (füzyon) elde 

edilmektedir. Bu işlemler için nükleer enerji santralleri ve nükleer 

reaktörler kullanılmakta ve çok büyük ölçekli elektrik enerjisi 

üretilebilmektedir (Temurçin ve Aliağaoğlu, 2003, s. 27-28). Nükleer 

enerji günümüzde sadece elektrik üretiminde kullanılmamakta, bunun 

yanında tıptan, gıda üretimine, hayvancılıktan tarıma, sanayi 

sektöründen askeri alana ve uzay çalışmalarına kadar pek çok alanda bu 

enerjiden yararlanılmaktadır (Çetiner ve Sunal, 2008, s. 196). Nükleer 

enerji, az girdi ile çok enerji üretilebilmesi, enerji konusunda fosil 

yakıtlara olan bağımlılığı azaltması ve doğru tekniklerle üretildiğinde 

çevreye bir zararının olmaması yönleriyle avantajlı olmakla birlikte, 

meydana gelebilecek kazalarda çevreye yayılabilecek radyoaktif 

maddeler yüzünden canlılar için çok büyük tehlikeler de 

barındırmaktadır. Bu nedenle, nükleer enerjinin, olabildiğince yeni ve 

ileri teknolojik imkânlar kullanılarak üretilmesinde yarar vardır. 

2.2.6. Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisini Etkileyen 

Faktörler 

Enerji, üretim ve ulaştırmanın en temel girdilerinden olup, enerjiye 

uygun fiyatlarla ve bolca erişilebilmesi, ekonomik büyümeyi 

hızlandıracaktır. Günümüzde büyük bir öneme sahip olan enerji, sosyal 

refahın ve ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden biri olarak 
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kabul edilmektedir (Gülay, 2008, s. 1). Bu nedenle günümüze kadar 

süregelen toplumların/devletlerin önemli amaçlarından biri de enerji 

kaynaklarına sahip olabilmektir (Cihan, 2019, s. 3). Enerji tüketimi ile 

ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler aşağıda 

incelenmiştir. 

2.2.6.1. Enerji ve Diğer Girdiler Arasındaki İkame ve 

Tamamlayıcılık İlişkisi 

Enerji, sanayi üretiminin en önemli girdilerinden olup, ikâme esnekliği 

oldukça düşüktür. Örneğin; dizel ile çalışması gereken bir iş 

makinesini, başka bir yakıt türü ile çalıştırabilmek için araç üzerinde 

ciddi değişikliklere gidilmesi ve sonrasında daha fazla yakıt parası 

ödenmesi gerekecektir. Benzer şekilde; doğalgazla çalışan bir ısıtma 

sisteminin, kömürle çalışır hale getirilebilmesi için sistemin önemli 

birimlerinin değiştirilmesi, bunun için de önemli maliyetlere 

katlanılması gerekmektedir. Öte yandan elektrikle çalışması gereken 

makineleri, başka bir enerji ile çalıştırmak imkânsızdır. Buradan da 

görüldüğü üzere; enerji kaynakları arasındaki ikame ilişkisi oldukça 

düşüktür. Enerji; tüm üretim, depolama, ulaşım, pazarlama ve tüketim 

faaliyetlerinin önemli bir tamamlayıcısı konumundadır. Enerji 

olmaksızın bu faaliyetlerden hiçbiri gerçekleştirilemez. Bu nedenle 

enerjinin, diğer girdilerle olan tamamlayıcılık ilişkisi oldukça 

kuvvetlidir (Altunç ve Yıldırım, 2018). 
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2.2.6.2. Teknolojik Yenilik ve Enerji Etkinliği 

Üretim, ulaşım ve depolama teknolojilerinde yaşanan ilerlemeler, bu 

işlemlerde enerjinin daha verimli kullanılmasını sağlayarak, enerji 

maliyetlerini ve çevre kirliliğini azaltacaktır. Çevresel Kuznets0Eğrisi 

Hipotezinde de belirtildiği gibi; ülkelerde0kişi başına düşen0milli gelir 

arttıkça, ilk dönemlerde çevre kirliliği artacak, zamanla bir yandan 

bireylerde çevreyi koruma bilinci artacak, diğer yandan artan gelire 

bağlı olarak daha yeni ve verimli teknolojiler kullanılmaya başlanacak, 

bunlar da çevre kirliliğinin azalmasını sağlayacaktır (Stern, 2003, s. 1-

3; Aytun, 2014, s. 2-4). 

2.2.6.3. Enerji Kalitesi ve Enerji Girdisi Bileşiminde 

Kaymalar 

Teknolojide yaşanan gelişmelere paralel olarak, günümüzde kullanılan 

enerji kaynaklarının verimliliği ve kalitesi artmaktadır. Böylece nakliye 

masrafları ve çevresel atık sorunları azaltılarak, aynı işlemler 

gerçekleştirilebilmektedir. Diğer yandan artan teknolojik imkânlar, 

üretimde ve diğer faaliyetlerde sadece bir tek enerji çeşidine olan 

bağımlılığı azaltmaktadır. Buna örnek olarak; benzinli otomobillere 

uygulanan LPG dönüşümleri, kömürle çalışan kalorifer kazanlarının 

yerine doğalgazla çalışan kazanların kullanılması, termik santraller ve 

hidroelektrik santrallerinden üretilen elektriğin yerine güneş, rüzgâr ve 

diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının veya nükleer enerjinin 

kullanılmaya başlanması sayılabilir (Lebe, 2016, s. 178). 
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2.2.6.4. Çıktı Bileşiminde Kaymalar 

Eski yıllarda üretilen ev aletleri, makine ve teçhizatların 

çalıştırılabilmesi için elektrik enerjisine daha az ihtiyaç duyulurken, 

günümüzde üretilen bütün elektrikli ve elektronik aletler elektriğe 

doğrudan bağımlı cihazlardır. Bununla birlikte, yeni teknolojilerle 

üretilen elektrikli ev aletlerinde ve makinelerde enerji verimliliği daha 

fazla ön plana çıkmakta, daha az enerji tüketen aletler tercih 

edilmektedir. Bütün bunlar da çıktıda yaşanan bileşim kaymalarını 

göstermektedir. 

2.2.7. Enerjinin Ekonomik Büyümenin Sağlanmasındaki Rolü 

Enerji, üretimin ve ekonomik büyümenin lokomotifidir. 18. yy. 

sonlarında buharlı makinelerin bulunması ve 19. yy. başlarından 

itibaren bunun sanayi sektöründe kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, 

insan ve hayvan gücüyle yapılan yavaş ve küçük ölçekli üretim yerini, 

hızlı ve kitlesel (seri) üretime bırakmış, ürün miktarı, çeşitliliği ve 

kalitesi artarken, fiyatlar düşmüştür. Bu süreç literatürde Sanayi 

Devrimi olarak adlandırılmaktadır (Arslan ve Demirağ, 2017, s. 5-6). 

20. yy.’da sanayileşme çalışmaları hızla devam etmiş, yaşanan savaşlar 

ve bu nedenle silah sanayinde yaşanan gelişmeler, enerjiye olan talebi 

hızla artırmış, hatta normal enerji kaynakları yetersiz gelmeye başlamış 

ve ülkeler hızla nükleer enerji kullanımına yönelmişlerdir. 21. yy.’a 

gelindiğinde enerji, modern yaşamın en temel vazgeçilmezleri arasına 

girmiştir. Günümüzde üretimden taşımaya, depolamadan pazarlamaya, 
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servis hizmetlerinden tüketime kadar her alanda enerji temel girdi 

maddesi durumundadır. 

2.2.7.1. Enerji ve Büyüme İlişkisi 

Üretim ve ekonomik büyümenin sağlanabilmesi için diğer 

hammaddelerle birlikte enerji kaynaklarına duyulan ihtiyaç, Avrupa 

ülkelerini coğrafi keşifler ve kolonileşme (sömürgecilik) faaliyetlerine 

yöneltmiş, bu uğurda ülkeler arasında pek çok savaşlar yaşanmıştır. 

Birinci Dünya Savaşının çıkmasının en önemli nedenlerinden biri de 

Osmanlı Devleti’nin kontrolünde bulunan Ortadoğu’daki petrol 

yataklarına sahip olma çabalarıdır. Fransa ile Almanya sınırında yer 

alan demir-çelik ve kömür madenleri, bu ülkeler arasında uzun süren 

ihtilaflara neden olmuştur. II. Dünya Savaşından sonra Avrupa’da yeni 

bir savaş daha çıkmasını önleyebilmek için Almanya, Fransa, İtalya, 

Belçika, Lüksemburg ve Hollanda arasında 18 Nisan01951’de Avrupa 

Kömür-Çelik0Topluluğu kurulmuştur. Bu topluluk daha sonra 

kurulacak olan Avrupa Birliğinin de temelini oluşturmuştur (İKV, 

2019). Milli gelir seviyesi ile enerji0tüketimi arasında yakın0bir ilişki 

bulunmaktadır (Saatçioğlu ve Küçükaksoy, 2004, s. 3). Enerji0tüketimi 

ile ekonomik0büyüme arasındaki bilinen ilk çalışma Kraft0ve 

Kraft0(1978) tarafından gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın yapıldığı 

dönem; 1973 ve 1976 yıllarında yaşanan petrol krizleri nedeniyle enerji 

fiyatlarının yaklaşık 4 katına çıktığı, ülkelerin stagflasyona13 

sürüklendiği ve ekonomik büyümeyi artırmanın güçleştiği bir 

 
13 Stagflasyon; Ekonomik durgunluk ile enflasyonun bir arada yaşandığı durumdur 

(Turan, 1987, s. 433).  
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dönemdir. Şubat 2005’te sera gazı emisyonunu düşürmeyi ve enerji 

tüketimini azaltmayı öngören Kyoto Protokolü’nün devreye girmesiyle 

birlikte enerji0tüketimi ile ekonomik0büyüme arasındaki0ilişki tekrar 

önem kazanmıştır (Narayan ve Smyth, 2008, s. 2332). Günümüzde hala 

ekonomik0büyüme ile enerji0tüketimi arasındaki ilişkiler yoğun bir 

şekilde araştırılmakta/tartışılmaktadır. 

2.2.7.2. Enerji ve Gelişmişlik Düzeyi İlişkisi 

Ekonomik kalkınma ya da gelişmişlik düzeyi; ekonomik büyüme ile 

elde edilen gelirin bütün toplum katmanları arasında dengeli bir şekilde 

dağıtılması, halkın kolayca erişebileceği şekilde eğitim, sağlık, adalet 

ve güvenlik hizmetlerinin, alyapı ve üstyapı tesislerinin sunulmasını 

ifade etmektedir (Taban ve Kar, 2016, s. 4). Enerji tüketimi, refahın bir 

ölçütü olan GSYH ile paralellik göstermektedir. Dünya GSYH’sinden 

fazla pay0alan gelişmiş0ülkelerin, enerji0tüketimindeki paylarının da 

daha fazla olduğu görülmektedir (Saatçioğlu ve Küçükaksoy, 2004, s. 

4). Enerji tüketimiyle ülkelerin gelişmişlik düzeyleri arasındaki ilişki, 

genellikle elektrik tüketimi üzerinden yürütülmektedir. Bu durumun 

nedeni; elektriğin kullanımının kolay olması, temiz bir enerji çeşidi 

olması, istenen diğer enerji çeşitlerine kolaylıkla dönüştürülebilmesi, 

teknolojik aletlerin çalıştırılabilmesindeki temel enerji türü olması ve 

kullanım yaygınlığıdır (Ağır ve Kar, 2010, s. 151). 

Literatürde genel olarak artan elektrik tüketimi ile birlikte, ekonomik 

büyüme ve gelişmenin de artacağı kabul edilmektedir (Shiu ve Lam, 

2004; Yoo, 2005; Chen, Kuo ve Chen, 2007; Aydın, 2010; Şengönül ve 
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Koşaroğlu, 2018). Ancak bu noktada enerji verimliliği de göz ardı 

edilmemelidir. Hatta bu ilişkinin sadece elektrik 

tüketiminden0ekonomik büyümeye doğru değil, tersine 

ekonomik0büyümeden elektrik tüketimine0doğru da olabileceği 

unutulmamalı, bu değişkenler arasındaki ilişkiler eş-anlı ve iki yönlü 

analiz edilmelidir. 

2.2.7.3. Enerji-Sanayi İlişkisi 

Enerji, tüm sanayi sektörlerinin en temel girdisi olup, sürekli üretimin 

ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin gerçekleştirilebilmesi için, 

sanayi sektörüne uygun fiyatlı ve sürekli enerji sağlanması büyük önem 

taşımaktadır. Enerji fiyatlarında yaşanacak bir artış, maliyet enflasyonu 

üzerinden tüketicilere fiyat artışı olarak yansırken (Karacan, 2018, s. 2), 

enerji arzında yaşanacak kesintiler, üretimin ve ekonomik aktivitelerin 

durmasına yol açacaktır. Bu nedenle günümüzde uluslararası 

savaşların, anlaşmaların, ortak projelerin, işbirliği anlaşmalarının en 

önemli konularından biri enerjidir. Klasik İktisatçılar ekonomik 

aktiviteleri incelerken enerji yerine toprak ve doğal kaynakları 

kullanırken, Neo-Klasik İktisatçılar enerji kavramına önem 

vermişlerdir14.  Ancak, enerjinin ekonomik analizlerde etkin biçimde 

kullanılması, Neo-Klasik İktisadın alt kolları olarak 1970’li yıllarda 

ortaya çıkan Çevre Ekonomisi ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi 

 
14 Klasik İktisat Teorisi; 1776’da Adam Smith’in Ulusların Zenginliği kitabının 

yayınlanmasıyla başlar, 1936’da J. Maynard Keynes’in Genel Teori kitabının 

yayınlanmasıyla son bulur. Neoklasik İktisat Teorisi ise Pigou (1941) ve Patinkin 

(1948) çalışmalarıyla gündeme gelmiştir (Birol ve Gençer, 2014, s. 260-262).    
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Teorileriyle mümkün olmuştur. Bu Teorilere göre enerji; emek, 

sermaye ve doğal kaynak gibi, belki bunlardan daha da önemli bir 

üretim faktörüdür (Ockwell, 2008, s. 4601). 

2.2.7.4. Enerji ve Nüfus Artışı İlişkisi 

Kişi başına düşen milli gelirin yanında, kişi başına düşen enerji tüketimi 

de ülkelerin refah düzeyinin bir göstergesidir (Saatçioğlu ve 

Küçükaksoy, 2004, s. 3). Artan nüfus, bu kişilerin gerek beslenme, 

barınma, ulaşım, sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarını 

karşılayabilmek için, gerekse bu nüfusa bağlı olarak artan üretim 

faaliyetleri nedeniyle, enerji tüketimi artışını da beraberinde 

getirmektedir. Günümüzde Çin’in en büyük enerji ithalatçısı olmasının 

bir nedeni, bu ülkedeki büyük üretim faaliyetleri ve diğer bir nedeni de 

bu ülkede yaşayan 1 milyar 386 milyon kişilik nüfustur. Benzer bir 

durum 1 milyar 339 milyonluk nüfusa sahip Hindistan için de 

geçerlidir. OECD (2015) tarafından hazırlanan rapora göre; 2030 

yılında Çin ve Hindistan dünya enerji tüketiminin %25’ni 

gerçekleştirecek, ABD ise 2005 yılında gerçekleştirdiği %22’lik 

tüketimi azaltarak %17’ye inecektir. Elbette ki bu değişimler sadece 

ülkelerin nüfus yapısıyla ilgili olmayıp, üretim hacimleriyle de 

doğrudan ilintilidir (Ersoy, 2010, s. 2-6). Genel olarak bakıldığında 

ülkelerdeki nüfus0artışı, değişen tüketim0yapısı ve0teknolojinin 

de0ilerlemesiyle birlikte, elektrik0tüketimini de arttırmaktadır. 

Özellikle0gelişmekte olan0ülkelerde, elektrik tüketimini0arttıran iki 

temel etmen; nüfus0artışı ve ekonomik0büyümedir (İsmiç, 2015, s. 

262). Özellikle gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yaşanan hızlı 
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nüfus artışı, bu ülkelerin enerji gereksinimlerini artırmaktadır (Polat, 

2018b, s. 207) 

2.2.7.5. Enerji Verimliliği ve Tasarrufu 

Enerjinin verimli kullanılması; üretimden ve refah seviyesinden ödün 

vermeksizin, bir0mal veya0hizmet elde etmek0için gerekli 

olan0enerji0miktarının azaltılabilmesini ifade etmektedir. Gelişmiş 

ülkelerde son yıllarda ekonomik büyüme artarken, enerji tüketimi 

azaltılmaktadır (İnovasyon, 2015, s. 8). Ülkelerin ekonomik 

büyümelerini ve kalkınmalarını sağlayan sadece daha fazla enerji 

tüketmeleri ve daha fazla üretim yapmaları değildir. Gelişmiş ülkeler, 

bir yandan üretimlerini arttırırken, diğer yandan çevreyi (doğayı) 

korumaya da büyük önem vermektedirler. Çünkü doğada oluşan yıkım 

(kalıcı bozulma), insan sağlığını ve refahını da doğrudan 

etkilemektedir. Bu noktada enerjinin verimli kullanılması ve israf 

edilmemesi kavramları devreye girmektedir. Ayrıca enerjinin 

üretiminde ve kullanımında, çevreye daha az zarar veren üretim 

tekniklerinin kullanılması, küresel ısınmanın önüne geçerek, pek çok 

canlı türünün hayatta kalmasına katkı sağlayacaktır (Ulutaş, 2010, s. 

109-110). 

2.2.7.6. Enerji Yoğunluğu 

Enerji yoğunluğu kavramı enerji verimliliği göstergelerinden birisi 

olup, enerji tüketiminin (tep, joule) finansal bir göstergeye (Gayri Safi 

Yurt İçi Hasıla, Katma Değer vs.) oranı olarak tanımlanmaktadır (Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2018, s. 2). Ekonomistler için enerji 
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verimliliği; bir birim katma değer yaratmak için harcanan enerji 

anlamına gelmektedir ve “Enerji Yoğunluğu” olarak adlandırılmak-

tadır. Diğer bir deyişle enerji yoğunluğu; bir birim gayri safi yurtiçi 

hâsıla üretebilmek için kullanılan enerji miktarını göstermektedir. 

Enerji yoğunluğu; herhangi bir teknik veya fiziksel göstergenin (özgül 

enerji tüketimi, enerji tüketimi vb.) herhangi bir faaliyetin verimlilik 

düzeyini açıklayamadığı durumlarda bir enerji verimliliği göstergesi 

olarak kullanıldığı söylenebilir. Enerji verimliliğinin ölçülmesinde 

önemli bir ölçüt olan enerji yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik 

seviyelerinin ve ürettikleri ürünlerin ileri teknoloji içerme derecesinin 

de birer göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda, bir ülkede 

enerji yoğunluğu ne kadar az ise enerji verimliliği o oranda yüksek 

olacaktır. Yani, bir ülkenin enerji yoğunluğu ne kadar düşükse, o ülkede 

birim hasıla üretmek için harcanan enerji de o kadar düşük demektir ki, 

bu da enerjinin verimli kullanıldığına işaret etmektedir. Çünkü enerji 

verimliliği artan ülkelerde, enerji yoğunluğu düşmesine karşın, daha 

ileri teknolojili ürünler üretilip, kullanılabilmektedir. Bunun bir sonucu 

olarak, OECD ülkelerinde genel olarak enerji yoğunluğu giderek 

azalmaktadır (İnovasyon, 2015, s. 8). 2000-2017 döneminde 

Türkiye’nin de birincil enerji yoğunluğu %1,3; ikincil enerji 

yoğunluğu15 %1,4 oranında azalmıştır (Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı, 2018, s. 2). 

 
15 Birincil enerji tüketiminin GSYH’ya oranlanması sonucu hesaplanan yoğunluk 

birincil enerji yoğunluğu, ikincil enerji tüketiminin GSYH’ya oranlanması sonucu 

hesaplanan yoğunluk ise ikincil enerji yoğunluğu olarak adlandırılmaktadır 

(TMMOB, 2012, s. 18). Birincil enerji kaynakları; kömür ve doğalgaz gibi, herhangi 

bir dönüşüme uğramadan kullanılabilen enerji kaynakları iken, bu enerji kaynakları 
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2.3. EKONOMİK BÜYÜME KAVRAMI  

Bu bölümde öncelikle ekonomik büyüme kavramı tanımlanacak, sonra 

ekonomik büyümenin tarihsel gelişimi ve ölçümü üzerinde durulacak, 

ekonomik büyümenin belirleyicilerinin tanıtılmasını takip eden kısımda 

ekonomik büyüme modelleri detaylı biçimde incelenecektir. 

2.3.1. Ekonomik Büyümenin Tanımı 

Ekonomik0büyüme; bir0ekonomide (bir ülkenin sınırları içinde), belirli 

bir0dönemde (genellikle bir yıllık sürede), son kullanıcılar için 

üretilen0tüm mal ve0hizmet0miktarındaki artmayı ifade etmektedir 

(Mankiw, 2010, s. 20-22). Bu tanımım yanında, ekonomik büyümeyi; 

kişi başına düşen reel GSYH kullanılarak ölçülmesinin daha doğru 

olduğunu düşünen araştırmacılar da bulunmaktadır (Kitov, 2006; Jones, 

2016; Peterson, 2017). 

2.3.2. Ekonomik Büyümenin Tarihsel Gelişimi 

Modern anlamda ekonomik büyümenin incelenmesine yönelik ilk 

çalışmaların, Adam Smith’in 1776 yılında yayınlanan 

Ulusların0Zenginliği adlı kitabıyla başladığı kabul edilmektedir. Smith 

bu eserinde ülkelerin zenginliğini artırmanın yolunun; iş bölümü ve 

uzmanlaşma ile üretimin artırılmasından ve serbest dış ticaret ile fazla 

gelen üretimin diğer ülkelerdeki yerleşiklerle değiştirilmesinden 

geçtiğini ifade etmiştir. Smith (1776), ülkeler arasında dış ticaretin 

 
kullanılarak üretilen elektrik ve benzin gibi enerji kaynakları da ikincil enerji kaynağı 

adını almaktadır (Türkyılmaz, 2011). 
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gerçekleşebilmesini; Mutlak Üstünlükler Teorisi ile açıklarken, 

bir0ülkenin her iki mal gurubunda da mutlak0üstünlüğe sahip 

olduğunda bu işin nasıl olacağına girmemiştir. David Ricardo 1817’de 

yayımlanan Politik İktisadın ve Vergilemenin İlkeleri kitabında 

Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisini geliştirerek, her koşulda dış 

ticaretin yapılabileceğini açıklamıştır. Jean Baptiste Say, 1803’te 

yayımlanan Politik Ekonomi Üzerine Bir İnceleme adlı eserinde yer 

alan “her arz kendi talebini yaratır” sözüyle16 ekonomide önemli olanın 

üretmek olduğunu, talebin kendiliğinden oluşacağını dile getirmiştir 

(Kates, 2016, s. 4-9). Leon0Walras (1834-1910), Vilfredo0Pareto 

(1848-1923), Alfred0Marshall (1842-1924), Francis0Edgeworth 

(1845-1926), Arthur0Cecil Pigou (1877-1959) ve Edward 

Chamberlin’in (1899-1967) katkılarıyla ekonomik analizlerde marjinal 

kavramı kullanılmaya başlanmış, böylece makroekonomik analizlere 

mikroekonomik bir temel de kazandırılmaya çalışılmıştır. Bu şekilde 

oluşan ekonomik akım literatürde; Neo-Klasik İktisat Teorisi olarak 

anılmaya başlanmıştır (McLure, 2003, 4-5). Schumpeter (1911)’de 

geliştirdiği Yaratıcı Yıkım Teorisiyle; ekonomik büyümenin, yenilik 

(inovasyon) çalışmalarıyla mümkün olabileceğini ifade etmiştir. J. 

Maynard Keynes (1936)’da yayımlanan Genel Teori kitabında; 

ekonomide önemli olanın üretim değil, talep olduğunu, ekonominin 

daraldığı dönemlerde bu talebi yaratabilmek için de gerekirse 

hükümetlerin bütçe açığı verme pahasına genişletici maliye politikaları 

uygulamalarının gerektiğini ifade etmiştir (Güvel, 2011, s. 23-46).  

 
16 Bu kavram iktisat literatüründe; Say Yasası ya da Mahreçler Kanunu olarak da 

adlandırılmaktadır. 
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Ekonomik büyümeyi matematiksel denklemlerle açıklayan ilk 

iktisatçılar; Solow (1956) ve Swan (1956) olmuştur. Bu yazarlar 

tarafından geliştirilen Neo-Klasik Ekonomik Büyüme Modeli, 

teknolojik ilerlemeyi içermediği için Dışsal Büyüme Modeli olarak da 

adlandırılmaktadır. Daha sonra Romer (1986) ve Lucas (1988)’in 

katkılarıyla teknolojik gelişme, işgücünün verimliliği üzerinden 

ekonomik büyüme modellerine dâhil edilmiş ve bu şekilde İçsel 

Büyüme Modellerine ulaşılmıştır (Erim, 2013, 210-235). 

2.3.3. Ekonomik Büyümenin Ölçümü 

Bir ekonomide üretilen bütün nihai mal ve hizmetlerin değerleri, cari 

yıldaki fiyatlarla hesaplandığında, nominal GSYH elde edilir. Bu veri, 

enflasyon etkilerini de üzerinde barındıracağı için ekonomik büyüme 

hesaplamasında kullanılması hatalı sonuçlara ulaşılmasına neden 

olacaktır. Bunun yerine, ekonomik büyümenin hesaplanmasında, 

ülkede üretilen bütün nihai mal ve hizmetlerin değeri, sabit bir yılın 

fiyatlarıyla hesaplanarak, reel GSYH verisine ulaşılır ve ekonomik 

büyüme hesaplamalarında bu veri kullanılır. Reel GSYH’deki 

dönemlik değişim, dönemler arasındaki ekonomik büyüme oranını verir 

(Yıldırım, Karaman ve Taşdemir, 2009, s. 56). Yıllık ekonomik 

büyüme, Denklem (1) yardımıyla hesaplanabilmektedir: 

𝑔𝑡 =
𝑅𝑒𝑒𝑙 𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡 − 𝑅𝑒𝑒𝑙 𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡−1

𝑅𝑒𝑒𝑙 𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡−1
∗ 100                                                       (1) 



 

52 TÜRKİYE’DE FİNANSAL GELİŞME VE ENERJİ TÜKETİMİNİN EKONOMİK 
BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Burada, 𝑔𝑡; 𝑡 yılındaki ekonomik büyüme oranını (growth), 

𝑅𝑒𝑒𝑙 𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡;     𝑡 yılındaki reel GSYH’yi, 𝑅𝑒𝑒𝑙 𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡−1; 𝑡 − 1 

yılındaki reel GSYH’yi ifade etmektedir. Eşitliğin 100 ile çarpılması, 

elde edilen değerin % olarak ifade edilebilmesini sağlar. Ekonomik 

büyüme oranı yıllık olarak hesaplanıyorsa, bir yılın reel GSYH değeri, 

bir önceki yılın reel GSYH değeriyle karşılaştırılırken, üç aylık büyüme 

oranları hesaplanırken, bir dönemin reel GSYH değeri, bir önceki yılın 

aynı dönemine ait reel GSYH değeriyle karşılaştırılmaktadır. Yıllık 

büyüme oranını hesaplamakta kullanılan Denklem (1), üçer aylık 

dönemler halindeki ekonomik büyüme oranını hesaplayacak şekilde 

düzenlenirse; 

𝑔𝑡 =
𝑅𝑒𝑒𝑙 𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡 − 𝑅𝑒𝑒𝑙 𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡−4

𝑅𝑒𝑒𝑙 𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡−4
∗ 100                                                       (2) 

şeklini alacaktır. Burada örneğin 2019 yılının 3. çeyreğine ait ekonomik 

büyüme oranı hesaplanacaksa, 2019: Q3 dönemi reel GSYH değeri ile 

2018: Q3 dönemi reel GSYH değeri bir arada kullanılacaktır. Buradaki 

Q; çeyrek dönemin İngilizcesi olan Quarterly kelimesinin ilk harfi olup, 

literatürde çeyrek dönemlik (üç aylık) verileri gösterirken sıklıkla 

kullanılmaktadır. 

2.3.4. Ekonomik Büyümenin Belirleyici Unsurları 

Ekonomik büyümenin sağlanmasında ve açıklanmasında kullanılan 

başlıca üretim faktörleri; emek, sermaye, doğal kaynak, teknoloji ve 

girişimcidir. Bu kavramların detayları aşağıda incelenmiştir. 
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2.3.4.1. Emek Unsuru 

Mal ya da hizmetlerin üretiminde kullanılan, beyin ya da kol gücü 

şeklindeki tüm insan katkıları, ekonomik büyüme modellerinde emek 

olarak adlandırılmaktadır. Emek, Türkiye gibi gelişmekte olan 

ülkelerde genellikle çalışan kişi sayısı ile ölçülürken, gelişmiş ülkelerde 

çalışılan saat ile ölçülmektedir17 (Kahya ve Karaböcek, 2016, s. 3). 

Emek, bütün büyüme modellerinde yer almasına karşın, üretim 

sürecinde emeğe ve çıktının sermaye sahipleri ile emekçiler arasında 

adil bölüşüme en fazla önem veren iktisatçı, Karl Marx oluşmuştur. 

Marx 1867’de yayımlanan Das Kapital kitabında ve 1850’de piyasaya 

çıkan Ücretli Emek ve Sermaye adlı eserinde, emeğe özel bir önem 

vermiş, çıktıdan en fazla payı emek sahiplerinin alması gerektiğini ifade 

etmiştir (Uztopal, 2017). Solow-Swan (1956)’ya kadar kaba işgücü 

olarak modellere alınan emek, Romer (1986) ve Lucas (1988) ile 

birlikte nitelikli (bilgi ve deneyimle donatılmış, gerekli makine ve 

teçhizatla desteklenmiş) işgücü ya da diğer ifadesiyle beşeri sermaye 

şeklinde üretim fonksiyonlarında yer almaya başlamıştır (Gürak, 2006, 

s. 2). 

2.3.4.2. Sermaye Unsuru 

Üretimin en temel girdilerinden olan sermaye; makine, teçhizat, fabrika 

binası, ulaşım ve iletişim ağları, enerji, su ve diğer altyapı tesislerinden 

oluşan sabit sermaye ve firmaların kurulum ve işletilmesinde kullanılan 

 
17 Örneğin; bir uçağın yapımı 100 işçi ile 6 ayda tamamlandı şeklinde değil, uçağın 

yapımı için 8000 saat çalışıldı şeklinde ölçülmektedir.   
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finansal sermaye olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Ekonomi 

literatüründe sermaye (kapital) denildiğinde genellikle sabit sermaye ya 

da diğer ifadesiyle yatırımlar anlaşılmaktadır. Yatırımlar genellikle 

yerli firmalar, yabancı firmalar (Doğrudan Yabancı Yatırımlar: DYY) 

ve devlet eliyle yapılabilmektedir. Hane halkının konut edinimi de 

yatırım olarak sınıflandırılmaktadır (Eğilmez, 2015b). Kısaca 

yatırımlar, ileride üretim miktarını artırabilmek için yapılan ilave 

makine-teçhizat, bina, altyapı harcamaları ile bu alanlarda meydana 

gelen aşınma ve yıpranmaları gidermek için yapılan harcamaların 

(amortismanlar) toplamından oluşmaktadır (Şahbaz, 2014, s. 2). 

Sermaye, bir stok değişken olduğu için sabit sermaye stoku ya da sabit 

sermaye oluşumu şeklinde de ifade edilebilmektedir. Sermaye stoku 

özet olarak; bir ülkenin,0belirli bir zamanda0elinde 

bulundurduğu0üretim araçlarının toplamıdır (Akkaya, 2016, s. 46). 

Sermaye, üretimin, özellikle de seri üretimin, ağır sanayi ve teknoloji 

ürünleri üretiminin vazgeçilmez bir bileşenidir. İnsanlık tarihinde kol 

gücüne dayalı yavaş ve yüksek maliyetli üretimden, kitle üretimine 

(aynı anda çok miktarda üretime) geçilmesi, üretimde kalite artışı ve 

maliyet düşmesi, hep sermaye sayesinde olmuştur. 

Ekonomik0büyümeyi sağlayan0en önemli0faktörlerden biri de 

sermayenin nitelik0ve niceliksel0olarak artırılmasıdır. Bu sayede Neo-

Klasik büyüme modelinde yer alan işgücü başına düşen üretim faktörü 

(makine-teçhizat) miktarı artırılarak, işgücünün verimliliği ve 

üretkenliği yükseltilebilir. O da ülkelerin ekonomik büyümesini artırır. 

Ancak bu artış sınırlı bir artış olacaktır. İçsel büyüme modeline göre 
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ise; beşerî sermaye sürekli olarak artırılabilir ve ekonomik büyümede 

sonsuza kadar devam edebilir (Ateş, 1998, s. 143). 

2.3.4.3. Doğal Kaynaklar Unsuru 

Üretimde kullanılan toprak, yer altı ve yer üstü madenleri, petrol, doğal 

gaz, su, hava, biyolojik çeşitlilik ve diğer varlıklar doğal kaynakları 

oluşturmaktadır. Doğal kaynaklar, en temel üretim faktörlerinden 

biridir. Doğal kaynakların taşınması imkânsız ya da çok güç olduğu için 

üretim, genellikle bu kaynakların bulunduğu yerlerde 

gerçekleştirilmektedir. Doğal kaynaklar, kıt mallardan olup, 

yenilenmesi oldukça güç, hatta bazen imkânsız faktörlerdir. Dünyada 

sürdürülebilir bir ekonomik sistemin inşası açısından doğal kaynakların 

bilinçli kullanımı ve korunması büyük bir önem taşımaktadır (Çınar, 

2015, s. 174). Doğal kaynaklar, ülkelerin ekonomik büyümelerini 

hızlandıran bir faktör olması itibariyle, tarihteki birçok savaşın, coğrafi 

keşiflerin ve sömürge faaliyetlerinin de temel nedenini oluşturmuştur. 

Avrupa ülkeleri, 1800’lü yılların başından itibaren sanayi devrimi ile 

girdikleri kitlesel üretim süreci için gerekli hammadde ve ürettikleri 

ürünleri satabilecekleri pazarları elde edebilmek amacıyla sömürgecilik 

faaliyetlerine büyük önem vermişlerdir. Heckscher (1919) ve Ohlin 

(1933) tarafından geliştirilen Heckscher-Ohlin Teorisinde de ülkelerin, 

bolca sahip oldukları üretim faktörünün kullanılmasıyla üretilen 

mallarda karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu ve bu ürünlerin üretim 

ve dış ticaretinde uzmanlaşmalarının, ekonomik büyümelerini daha 

fazla destekleyeceği ifade edilmektedir. Bu da sahip olunan doğal 
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kaynakların ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini göstermektedir 

(Bayraktutan, 2003, s. 178). 

2.3.4.4. Teknoloji Unsuru 

Solow (1956) ve Swan (1956) tarafından geliştirilen Neo-Klasik 

Büyüme Modeline dâhil edilmeyen ve “gökten düşen elma” gibi dışsal 

olarak belirlendiği kabul edilen teknoloji, İçsel Büyüme Modellerinin 

en fazla üzerinde durduğu üretim faktörlerinden biridir. Teknoloji, yeni 

büyüme modellerine işgücünün niteliği (beşeri sermaye) üzerinden 

dâhil edilmiş, ekonomik büyümeyi sonsuza kadar devam ettirebilme 

potansiyeline sahip, önemli bir üretim faktörüdür. Teknoloji 

kavramıyla çoğunlukla sabit sermaye stokundaki teknolojik düzey 

anlaşılsa da beşerî sermaye (işgücünün niteliği, verimliliği) de 

teknolojinin ayrılmaz bir parçasıdır (Çalışkan, Karabacak ve Meçik, 

2013, s. 33-34). Sabit sermaye stokundaki ve üretim süreçlerindeki 

teknolojik gelişmeler, Romer (1986)’in de üzerinde ısrarla durduğu 

Ar&Ge çalışmalarıyla mümkün olmaktadır. Beşerî sermayedeki artış 

ise başta eğitim ve sağlık olmak üzere, işgücünün verimliliğini ve 

niteliğini iyileştirici kamu ve özel sektör yatırımlarıyla ve uygun 

yönetim şekliyle sağlanabilir (Selim, Uysal ve Eryiğit, 2014, s. 14). 

Teknoloji için vazgeçilmez olan inovasyon, ülkelerin yaptıkları yenilik 

faaliyetleri olup, bu konuya ilk dikkat çeken iktisatçı Schumpeter 

(1911) olmuştur. Schumpeter (1911) tarafından geliştirilen Yaratıcı 

Yıkım Teorisine göre; Ar&Ge faaliyetlerinde bulunmayan, kendisini, 

ürünlerini ve üretim süreçlerini yenilemeyen firmalar, bu faaliyetleri 

yürüten firmalar tarafından piyasadan silineceklerdir. Bu nedenle 
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firmaların ve ülkelerin uzun dönemde sağlıklı bir şekilde rekabete 

dayanabilmeleri ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin 

gerçekleştirilebilmesi için mutlaka Ar&Ge ve inovasyon faaliyetlerine 

gerekli finansal ve beşerî kaynakları ayırmalarında yarar vardır. 

2.3.5. Ekonomik Büyüme Modelleri 

İnsanlık tarihi boyunca bireyler ve bireyleri yönetenler, kendi 

refahlarını ve içinde yaşadıkları toplumun refahını artırmayı, içgüdüsel 

bir dürtüyle sürekli öncelemişlerdir. Bu yolda gerek sözlü gerekse yazılı 

pek çok ilke, töre, anlaşma, hipotez ve teori geliştirilmiştir. Bu 

geliştirilen teorilerden bilimsel bir kimlik kazanıp, yazılı kaynaklarla, 

doğru biçimde günümüze kadar ulaşanlardan, önemli olanları burada 

tarih sırasına göre incelenecektir. 

2.3.5.1. Klasik İktisadi Ekol Öncesi Ekonomik Büyüme 

Teorileri 

İlk insanların bitki toplayıcılığı ve hayvan avcılığına dayalı göçebe 

ekonomik yaşamları, zamanla yerleşik hayata ve trampa ekonomisine18 

evrilmiştir. Kendi yaşadıkları bölgede bulamadıkları malları başka 

yerlerden alma ve karşılığında kendi ürünlerini verme şeklinde 

başlayan dış ticaret, kervan yollarını (İpek Yolu, Baharat Yolu, vb.) 

meydana getirmiştir. Ancak malın malla değişimi, belirli bir dönemden 

sonra güçleşmeye başlamış, bu süreç değişim aracı olarak paranın 

bulunmasıyla neticelenmiştir. Para olarak ilk devirlerde deniz 

 
18 Malın, başka bir malla değiştirildiği değiş-tokuş ekonomisidir.  
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kabukları, kil ve tunç tabletler, değerli maden çubukları vb. kullanılmış, 

M.Ö. 3100 yıllarında altın, bir değişim aracı haline gelmeye başlamıştır 

(Rodoplu ve Elitaş, 2018, s. 676-677). Modern ekonomi teorisinin, 

David Hume tarafından 1752 yılında yayımlanan Ticaret Dengesi 

Üzerine adlı kitap ile başladığı kabul edilmektedir (Yıldırım, Karaman 

ve Taşdemir, 2009, s. 8). Bu eserden önce de mutlaka ekonomi bilimi 

ve ekonomik büyümenin sağlanma yolları üzerine düşünen, çalışmalar 

yapan kişiler çıkmıştır. Ancak ulaşılabilen sağlam kaynaklar, bu eseri 

temel almaktadırlar. Hume bu kitabında; para arzı, dış ticaret dengesi 

ve fiyatlar genel düzeyi arasındaki ilişkileri incelemiştir. David 

Hume’nin yaşadığı dönemde ekonomide merkantilizm ve fizyokrasi 

görüşleri hâkimdir (Akbay, 2009, s. 1). Bu görüşlerin detayları aşağıda 

incelenmiştir. 

2.3.5.1.1. Merkantilizm’de Ekonomik Büyüme 

İngilizcedeki merchant (tüccar) kelimesinden türetilmiş olan 

Merkantilizm; 16-17. yy’da uygulama alanı bulan, ulusal gücün dış 

ticaret fazlasıyla artacağına inanan, bunun için de devletin ekonomiye 

müdahale ederek ithalatı kısıtlamasını ve böylece ülkedeki altın ve 

gümüş19 gibi değerli varlıkların yurtdışına çıkmasının engellenmesini, 

devletin ihracatı teşvik ederek ülkeye daha fazla altın ve gümüş 

girmesinin sağlanması gerektiğini savunan ekonomik sistemdir. Ulusal 

gücün ihracat fazlasıyla elde edilecek değerli maden miktarındaki 

artışla sağlanacağına inanan Merkantilistlere göre, bir 

 
19 Sözü edilen tarihlerde para olarak altın ve gümüş kullanılmaktadır.  
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ülkenin0zenginliği ve0refahı, sahip0olduğu altın ve0gümüş miktarına 

bağlıdır. Bu nedenle, her0devlet ithalattan0çok, ihracat yapmaya ve 

bu0yolla dış0ticaret fazlası vererek zenginleşmeye0çalışmalıdır. Altın 

ve gümüş gibi0değerli madenler0elde ederek zenginleşmeyi arttırmayı 

savundukları için bu akım, bulyonizm olarak da adlandırılmaktadır 

(Peker, 2015, s. 3). Bu hedeflere ulaşabilmek için devletlerin 

ekonominin işleyişine müdahale etmesini olağan ve hatta gerekli gören 

Merkantilistler, ülke içinde müdahaleci0ve sanayileşmeci,0dışa 

karşı0ise korumacı0bir ekonomi felsefesine sahiptirler. Merkantilistlere 

göre; koloni0sahibi olmak (sömürge edinmek, diğer devletleri 

sömürgeleştirmek) ve bu0kolonileri0diğer ülkelerin rekabetinden 

korumak oldukça önemlidir. Çünkü bu0koloniler; hem0ucuz 

ham0madde kaynağı, hem0de bu0ham maddelerden üretilen0pahalı 

mamul malların satılabileceği pazarlardır (Aydemir ve Güneş, 2006, s. 

141).  

 

Merkantilizmin0dünya ekonomisindeki0hâkimiyeti 19. yüzyıl 

başlarında liberal ekonomi teorilerin0güçlenmesine kadar devam 

etmiştir. Bu0dönemden itibaren Merkantilizm yerini serbest piyasa 

ekonomisi anlayışına devretmiştir. Ancak Merkantilizm, 0Birinci 

ve0İkinci Dünya0Savaşı arasındaki dönemde0Avrupa’da baskıcı 

rejimlerin0işbaşına gelmesiyle0tekrar gündeme0gelmiş; Neo-

Merkantilizm olarak adlandırılan yeni merkantilist politikalar 

aracılığıyla bu dönemde, siyasi ve stratejik nedenlerle, dış ticarette 

yeniden yüksek koruma duvarları oluşturulmuştur. Merkantilizmin bir 
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gereği olarak karşılıklı bağımlılık ve serbest ticaret, yerini ulusal 

yeterlilik ve devlet korumacılığına bırakmıştır (Tarihibilgi, 2019). 

2.3.5.1.2. Fizyokrasi’de Ekonomik Büyüme 

Fizyokrasi, 18. yy’da Fransa’da ortaya çıkan, 1752-1776 döneminde 

etkili olan, doğanın düzeninden hareketle, tarımsal üretimin önemini 

savunan, ekonomik büyümenin kaynağını tarımsal üretimde gören 

ekonomik düşünce sistemidir (Avcı, 2018, s. 8-10). Dr. F. Quesnay 

(1694-1774) tarafından teorik çerçevesi oluşturulan bu akımda; bireysel 

girişimcilere daha fazla özgürlük verilmesi, devletin ekonomiye 

gereksiz müdahalelerden kaçınması ön plana çıkarılmıştır. 

Kendilerinden sonra gelecek olan Adam Smith’i (1723-1790) de 

etkileyecek olan “laissez faire, laissez passer (bırakınız yapsınlar, 

bırakınız geçsinler)” görüşünün sahibidirler (Torun, 2003, s. 188). 

Buradaki “bırakınız yapsınlar” serbest girişimciliği ve üretimi, 

“bırakınız geçsinler” serbest dış ticareti ifade etmektedir (Aydın, 2003, 

s. 1-2). 

2.3.5.2. Klasik İktisatçıların Ekonomik Büyüme Analizleri 

Klasik İktisat Teorisi, A. Smith’in (1776) yılında yayınlanan 

“Milletlerin Zenginliğinin Doğası ve Nedenleri Üzerine Bir İnceleme 

(An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations)” adlı 

eseriyle başlamış, 1936’da J. Maynard Keynes’in The General Theory 

of Employment, Interest and Money: İstihdam, Faiz ve Paranın Genel 

Teorisi adlı eserinin yayınlanmasına kadar etkili olmuştur. Genel 

olarak; devletlerin ekonomiye müdahale etmemeleri gerektiğini 
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(serbest piyasa ekonomisi, liberalizm) savunan Klasik İktisatçılar, 

ekonomide dengeden bir sapma meydana geldiğinde, bunun devlet 

müdahalesine ihtiyaç duyulmaksızın tekrar dengeye geleceğini iddia 

etmektedirler. Bu tezlerine gerekçe olarak da ekonomide ücretlerin ve 

fiyatların tam esnek olduğunu gösterirler. Klasik iktisatçılar özellikle 

fiyata özel bir önem verirler ve buna “Görünmez El (Invisible Hand)” 

adını verirler. Yani fiyatlar, ekonomik dengeyi sağlayan görünmez 

güçtür. Klasik İktisatçılar aynı zamanda denk bütçe varsayımını da 

benimserler ve kamu bütçesinin açık ya da fazla vermemesinin daha 

doğru olduğunu ifade ederler. Klasiklere göre devlet sadece; piyasaların 

etkin işlemesini sağlamaya yönelik düzenlemeleri yapmalı, adalet ve 

savunma gibi temel hakları garanti altına almalıdır. Bunun haricinde 

üretim ve işgücü piyasalarına bir aktör olarak dâhil olmamalıdır (Harris, 

2007, s. 1-4). Klasik iktisatçıların ekonomik büyüme konusundaki 

görüşleri aşağıda incelenmiştir. 

2.3.5.2.1. Adam Smith ve Ekonomik Büyüme 

İskoçya asıllı bir ekonomist ve felsefeci olan Adam Smith, 1776 yılında 

yayımlanan ve Türkçeye kısaca Ulusların Zenginliği olarak çevrilen 

eserinde; ekonomide tarımsal üretimi ön plana çıkaran Fizyokrat 

ekonomi teorisinden etkilenmiş, ekonomide önemli olanı üretmek 

olduğu tezini savunmuştur. Ancak Smith bu üretimde verimliliğin 

artırılabilmesi için iş bölümü ve uzmanlaşmayı tavsiye etmiştir. Bu 

yolla ekonomide üretim hızla artacak, fazla gelen ürünler diğer 

ülkelerdeki yerleşiklere satılıp, karşılığında o ülkelerde üretilen ürünler 

alınabilecektir. Böylece serbest dış ticareti de gerekli gören Smith, 
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ulusların zenginliğinin kaynağının; her ülkenin mutlak üstünlüğe sahip 

olduğu (görece daha ucuza ve bolca üretebileceği) ürünlerin üretiminde 

uzmanlaşması yoluyla gerçekleşecek iş bölümü ve uzmanlaşma ve 

ürünlerin serbest dolaşımını sağlayacak olan serbest dış ticaret 

olduğunu ifade etmiştir. Smith’in önerdiği üretim ve ekonomik 

büyüme; temelde işgücü ve doğal kaynaklara bağımlı, sınırlı bir 

büyüme modelidir. Henüz matematiksel kalıplardan ve 

çözümlemelerden yoksun olan bu teori, zaman içinde sürekli 

geliştirilmiş, ilerletilmiştir (Lanza, 2012, s. 16-21). 

2.3.5.2.2. Thomas R. Malthus ve Ekonomik Büyüme 

İngiliz nüfus bilimci ve politik iktisat teorisyeni olan Thomas R. 

Malthus (1766-1834), ekonomide üretimin aritmetik, nüfusun 

geometrik artacağını20, ileride üretim maddeleri ve gıdaların insanlara 

yetmeyeceğini ve bu nedenle toplu ölümlerin baş göstereceğini iddia 

etmiştir. Bu nedenle kendisi Kötümser (Karamsar) İktisatçı olarak da 

anılmaktadır. Malthus bu görüşlerini 1789 yılında yayınladığı “Nüfus 

Artışı Hakkında Araştırma (An Essay on the Principle of Population)” 

adlı eserinde dile getirmiş, bu kitabını gözden geçirerek 1803 yılında 

tekrar bastırmıştır. Malthus’un ekonomiyle ilgili öngörüleri, Şekil 2 

yardımıyla incelenebilir.  

 
20 Aritmetik artış; sayılar arasındaki farkların sabit olduğu artıştır. Örneğin; 2, 4, 6, 8, 

… şeklinde. Geometrik artış ise sayılar arasındaki oranın sabit olduğu artıştır. 

Örneğin; 2, 4, 8, 16, … biçiminde. Bu durumda başlangıç dönemlerinde kişi sayısı ile 

üretim uyumlu iken, ilerleyen dönemlerde kişi sayısı, üretim miktarını aşacak ve 

ekonimide bir dengesizlik meydana gelecektir.  
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Şekil 2. Malthus’un Ekonomik Öngörüsü 

Kaynak: Yazıcı (2018)’den yararlanılarak, yazar tarafından çizilmiştir. 

 

Şekil 2’den de görüldüğü üzere, zamanın belirli bir döneminde (kriz 

noktasında), ekonomide üretilen mal ve hizmetler, nüfus artışının 

gerisinde kalacak ve toplum bundan büyük zarar görecektir. Malthus, 

çocuklarına bakacak düzeyde geliri olmayan kişilerin evlenmekten 

vazgeçmelerinin gerektiğini savunmuş, evlilik öncesi ilişkiyi sert 

biçimde eleştirmiştir. Doğum kontrol yöntemlerine, ilahi güce 

karışıldığı gerekçesiyle karşı çıkan Malthus, ölüm oranını artıran 

etmenleri, nüfusu azaltması sebebiyle pozitif etmenler olarak kabul 

etmiştir (Kızılkaya, 2017a, s. 22-27). Malthus’un geliştirdiği ekonomik 

büyüme modeli, Şekil 3’te yer almaktadır.  
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Şekil 3. Thomas Malthus’un Geliştirdiği Toplam Üretim Fonksiyonu 

Kaynak: Kızılkaya (2018)’den yararlanılarak, yazar tarafından çizilmiştir. 

 

Şekil 3’te 𝑌; reel üretim miktarını, 𝑁; nüfusu ifade etmektedir. Bu 

şekilde de görüldüğü üzere; Malthus’a0göre, üretimde emek için azalan 

ortalama verimler yasası geçerlidir. Ekonomide sahip olunan toprak 

miktarı (doğal kaynak) ve teknoloji düzeyi sabitken, nüfusun0belli 

bir0oranda artmış0olması, üretimi aynı0oranda değil0daha düşük bir 

oranda0artıracaktır. Böylece kişi0başına çıktı0azalacaktır. Bu nedenle 

Malthus, ekonomik büyümenin, zamanın belirli bir döneminde sona 

ereceğini ve ekonomik aktivitelerin durağanlaşacağını öne sürmektedir. 

2.3.5.2.3. David Ricardo ve Ekonomik Büyüme 

Adam Smith, kurguladığı iki mallı ve iki ülkeli ekonomik modelinde, 

serbest dış ticaretin yapılabilmesini, ülkelerden birinin bir mal türünde, 

diğer ülkenin de diğer mal türünde mutlak üstünlüğe sahip olmasına 

(daha bol ve daha ucuza üretebilmesine) bağlamıştır. Ancak, 

bir0ülkenin her iki mal türünde de mutlak0üstünlüğe sahip0olması 



 

 65 

durumunda dış ticaretin nasıl gerçekleşebileceği sorusunu 

tartışmamıştır. Smith’i takip eden diğer ekonomistler bu konuyu 

tartışmışlar ve çözüm önerileri geliştirmeye uğraşmışlardır. David 

Ricardo, geliştirdiği Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisinde; bir 

ülke0her iki mal gurubunda da mutlak0üstünlüğe sahip0olsa bile dış 

ticaretin yine de yapılabileceğini ifade etmiş ve bu düşüncesini; ülkenin 

görece daha fazla mutlak üstünlüğe sahip olduğu ürünün üretim ve 

satışında uzmanlaşmasının, diğer ürünün üretim ve ticaretini karşı 

ülkeye bırakmasının gerektiğini dile getirmiştir. Ricardo’nun yetiştiği 

dönemde İngiltere’de Sanayi Devrimi yaşanmakta olup, sanayi 

sektöründe oldukça yüksek olan verimlilik, tarım sektöründe çok 

düşüktür. Ücretler doğal ücret düzeyinde ve oldukça düşük 

seviyelerdedir. Sanayi sektöründeki verimlilik artışlarının sürekli 

olmasının imkânsız olduğunu gören Ricardo, tarım sektöründeki 

ücretlerin artan maliyetler nedeniyle yükseleceğini, kâr oranlarının 

düşeceğini ve ekonomik büyümenin, kaçınılmaz olarak sona ereceğini 

ileri sürmüştür. Yeni yatırımları gerçekleştiren faktörlerin başında kâr 

güdüsünün gelmesi ve kâr oranlarının zamanla düşecek olması, 

ekonomik büyümenin de sona ereceğini kanıtlar niteliktedir (Bilen, 

2010, s. 9-10). 

Ricardo, ekonomik büyüme modelinde toprak sahipliğinden elde edilen 

rant gelirine özel bir önem vermiştir. Ricardo’ya göre; nüfusun artması 

ile görece verimsiz topraklarda da tarım yapılmaya başlanır. Ürünler 

tam rekabet koşullarının geçerli olduğu piyasalarda satıldıkça, fiyatlar, 

en verimsiz topraklardaki üretim maliyetlerini karşılayabilecek 
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seviyede belirlenir. Bu durumda, düşük maliyetle çalışan verimli toprak 

sahipleri bir rant geliri elde ederler. Ricardo’nun tanımıyla kâr (P: 

Profit); toplam üretim gelirinden, rant (R: Rant) ve ücret ödemeleri (W: 

Wage) düşüldükten sonra kalan miktardır. Ekonomide tasarruflar (S: 

Saving) önemli olup, sadece girişimciler tarafından tasarruf 

yapılmaktadır. Ricardo’nun ekonomik büyüme modeli Şekil 4’te yer 

almaktadır.  

 
 

Şekil 4. Ricardo’nun Ekonomik Büyüme Modeli 

Kaynak: Ünsal (2007, s. 65)’ten yararlanılarak, yazar tarafından çizilmiştir. 

 
 

Şekil 4’ten de görüldüğü üzere Ricardo’ya göre; zamanla rant gelirinin 

artması nedeniyle girişimcilerin kârı azalacak, bu da ekonomik 

büyümeyi sonlandıracaktır. Ricardo geliştirdiği büyüme analizinde 

teknolojik ilerlemeye de yer vermiştir. Bu durum Şekil 5 yardımıyla 

incelenebilir.  
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Şekil 5. Ricardo Büyüme Modelinde Teknolojik İlerlemenin Etkisi 

Kaynak: Kızılkaya (2018)’den yararlanılarak, yazar tarafından çizilmiştir. 
 

Şekil 5’ten de görüldüğü gibi Ricardo’ya göre zaman içinde teknolojik 

gelişmeyle birlikte üretim fonksiyonu sürekli olarak yukarı doğru 

kayacak, ancak gerek azalan verimler yasası, gerekse teknolojik 

ilerleme hızının düşüklüğü nedeniyle, ekonomi mutlaka durgunluk 

noktasına erişecektir. 

2.3.5.3. Harrod-Domar Ekonomik Büyüme Modeli 

Harrod (1937, 1939) ve Domar (1946, 1947) çalışmalarıyla geliştirilen 

Post Keynesyen Ekonomik Büyüme Modeli; Keynes’in geliştirmiş 

olduğu kısa dönemli statik büyüme modelini eleştirmiş, uzun dönemli 

ve dinamik bir büyüme modeline dönüştürmüştür. Teknolojiyi dışsal 

olarak kabul edip, ekonomik büyümeyi yatırımlar (ve dolayısıyla 

tasarruflar) üzerinden açıklamaya çalışan Harrod-Domar Ekonomik 

Büyüme Modeli için ekonomide çarpan (hızlandıran) katsayısı önemli 
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bir rol oynamaktadır. Bu modelde tasarruflar (𝑆), milli gelirin (𝑌) bir 

fonksiyonudur: 

𝑆 = 𝑠𝑌                                                                                                                       (3) 

Burada 𝑠; marjinal tasarruf eğilimini göstermektedir. Harrod (1939) bu 

tasarrufun, planlanan tasarruf (𝑆𝑝) olduğunu ve tam istihdama sahip bir 

ekonomide bunun mutlaka gerçekleşen tasarrufa (𝑆𝑓) eşit olacağını 

ifade etmiştir.  

𝑆𝑝 = 𝑆𝑓                                                                                                                      (4) 

Bu modelde planlanan yatırımların, planlanan tasarruf, fiili tasarruf ve 

fiili yatırım gibi faktörlerden bağımsız olduğu kabul edilir. Bu nedenle, 

planlanan yatırımlar ile planlanan tasarrufların her zaman eşit olması 

beklenemez. Bu durumun nedeni; yatırımı yapacak karar birimleri ile 

tasarrufları gerçekleştirecek karar birimlerinin farklı olmasıdır 

(Kızılkaya, 2017b, s. 6-7). Harrod-Domar Ekonomik Büyüme 

Modelinde önem verilen hızlandıran katsayısı (𝑔), sermaye miktarında 

meydana gelen değişimin, üretimde meydana gelen değişime oranı 

şeklinde hesaplanmakta olup, zaman içinde sabit olduğu kabul edilir: 

𝑔 =
∆𝐾

∆𝑌
                                                                                                                      (5) 

Bu katsayıya Türkçe iktisat literatüründe Sermaye Hâsıla Katsayısı adı 

da verilmekte olup, çıktıyı 1 birim artırabilmek için sermayenin 

(yatırımların) kaç birim artırılması gerektiğini de göstermektedir 

(Eğilmez, 2016). Denklem (5)’te küçük bir düzenleme yapılarak, 

planlanan yatırımlar (𝐼𝑝) aşağıdaki şekilde hesaplanabilir: 
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𝐼𝑝 = 𝑔(𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1)                                                                                                   (6) 

Harrod-Domar Ekonomik Büyüme Modelinde planlanan0yatırımlarla, 

planlanan tasarrufları0eşitleyen büyüme hızı, uygun (gerekli)0büyüme 

hızı olarak isimlendirilir ve aşağıdaki şekilde hesaplanır.  

𝑆𝑝 = 𝐼𝑝                                                                                                                      (7) 

𝑠𝑌𝑡 = 𝑔(𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1)                                                                                                 (8) 

Buradan gerekli büyüme hızı: 

𝐺𝑤 =
𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1

𝑌𝑡−1
=

𝑠

𝑔
                                                                                              (9) 

şeklinde elde edilir. Bu oran, yatırımların0kapasite artırıcı0etkisiyle 

talep0uyarıcı etkisini0eşitleyen büyüme0oranıdır. Harrod–Domar 

Ekonomik Büyüme Modelinde doğal büyüme oranı (𝐺𝑛), nüfus artış 

hızı (𝑛) ve teknolojik ilerleme hızının (𝑡) toplamına eşit olarak 

alınmaktadır.  

𝐺𝑛 = 𝑛 + 𝑡                                                                                                             (10) 

Bu modelde kamu harcamaları yoktur. Ekonomi dışa kapalıdır ya da dış 

faktörlerin ekonomik aktiviteler üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur. 

Ekonomi her zaman tam istihdamda dengededir. 

2.3.5.4. Neo-Klasik Ekonomik Büyüme Modeli 

Robert Solow (1956) ve Trevor Swan (1956) çalışmalarıyla geliştirilen 

ve literatürde kısaca Solow-Swan (1956) şeklinde ifade edilen Neo-

Klasik Ekonomik Büyüme Modeli, teknolojiyi dışsal olarak kabul ettiği 

için Dışsal Ekonomik Büyüme Modeli olarak da anılmaktadır. 
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Ekonomik büyümenin kaynağı olarak; işgücü ve sabit sermaye stokunu 

alan bu modelde ekonomik büyümenin artırılabilmesi için nüfusun ya 

da yatırımların artması gerekmektedir. Yatırımların artırılabilmesi için 

ise tasarrufların artırılması gerektiğine vurgu yapılmaktadır. Model 

genel olarak emek ve sermayenin azalan verimler yasasını temel alır ve 

ekonomik büyümenin bir noktadan sonra duracağını ifade eder. Bu 

yönüyle Solow-Swan (1956) modeli bir sınırlı büyüme modelidir 

(Akkaya, 2016, s. 45). Bu modele Neo-Klasik denilmesinin nedeni; 

Klasik İktisatçılar gibi tam0rekabet koşullarını,0üretim 

faktörlerine0marjinal verimliliklerine0göre ödeme yapıldığını, 

tam0istihdamı ve değişen0bir sermaye-hâsıla oranını kabul0ediyor 

olmalarıdır. Neo-Klasik Ekonomik Büyüme Modelinin temel 

varsayımları; 

➢ Ekonomi0daima potansiyel0çıktı ve tam0istihdam 

düzeyindedir, piyasa mekanizması0sağlıklı bir biçimde 

çalışmaktadır. 

➢ Ekonomide0homojen tek ürün üretilip, tüketilmektedir. 

Bu0mal aynı0zamanda o ülkenin0GSYH’sini de 

oluşturmaktadır. 

➢ Tasarruf ve yatırımlar eşittir,0bu yüzden modele0ayrı 

bir0yatırım fonksiyonun konulmasına gerek yoktur, 

 

şeklindedir. Neo-Klasik Büyüme Modeli, bir Cobb-Douglass üretim 

fonksiyonunu temel almaktadır (Jones, 2007, s. 23-50): 

𝑌 = 𝐴𝐾𝛼𝐿𝛽                                                                                                             (11) 
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Burada; 𝑌; reel milli geliri (üretimi, çıktıyı), 𝐴; büyümeyi etkileyen 

teknoloji dâhil tüm dışsal faktörleri, 𝐾; sermaye stokunu, 𝐿; işgücü 

miktarını, 𝛼; üretimin, sermaye stokuna olan esnekliğini (duyarlılığını) 

ve 𝛽; üretimin, işgücüne olan esnekliğini ifade etmektedir. Bu 

fonksiyonda; 

➢ 𝛼 + 𝛽 < 1 olduğunda; ölçeğe0göre azalan getiri, 

➢ 𝛼 + 𝛽 = 1 olduğunda; ölçeğe0göre sabit getiri, 

➢ 𝛼 + 𝛽 > 1 olduğunda; ölçeğe0göre artan0getiri olduğu kabul 

edilmektedir.  

Solow-Swan (1956), geliştirdikleri modelde ölçeğe göre sabit getiri 

varsayımının geçerli olduğunu kabul ederek yola çıkmışlardır. Bu 

durumda;  

𝛼 + 𝛽 = 1                                                                                                              (12)  

𝛽 = 1 − 𝛼                                                                                                              (13)  

𝑌 = 𝐴𝐾𝛼𝐿1−𝛼                                                                                                        (14) 

haline gelir. Solow-Swan (1956) Denklem (14)’ü basitleştirebilmek 

için, bu eşitliğin her iki yanını işgücüne (𝐿) bölerek, üretim 

fonksiyonunu, işgücü başına düşen çıktı miktarını (𝑦) gösterecek şekle 

getirmişlerdir.  

𝑌

𝐿
=

𝐴𝐾𝛼𝐿1−𝛼

𝐿
                                                                                                       (15) 

𝑦 = 𝐴 (
𝐾

𝐿
)

𝛼

                                                                                                           (16) 
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𝑦 = 𝐴𝑘𝛼                                                                                                                 (17) 

Denklem (17)’de 𝑦; işgücü başına düşen üretim miktarını, 𝑘; işgücü 

başına düşen sabit sermaye stokunu göstermektedir. Bu bağlamda; 

Denklem (17)’deki üretim, sadece 𝑘’nın bir fonksiyonu haline geldiği 

için, işgücü başına düşen çıktı miktarı ile işgücü başına düşen sabit 

sermaye stoku arasındaki bu ilişki kısaca;  

𝑦 = 𝑓(𝑘)                                                                                                                 (18) 

şeklinde gösterilebilmektedir. 

2.3.5.4.1. Hâsıla ve Sermaye İlişkisi 

Neo-Klasik Ekonomik Büyüme Modelinde hasıla ile sermaye 

arasındaki ilişkiler, aşağıda detaylı bir şekilde incelenmiştir. 

2.3.5.4.1.1. Sermayenin Hâsıla Üzerindeki Etkisi 

Neo-Klasik Büyüme Modeline göre; ekonomideki sermaye stokunun 

artması, işgücü başına düşen sabit sermaye miktarını artıracak, bu yolla 

işgücü gerekli makine ve teçhizatla donatılacak ve daha verimli 

çalışmaya başlayacaktır. Bu süreç, ekonomide üretimi artıracak ve 

ekonomik büyümeyi sağlayacaktır. Bu durumda üretim fonksiyonu, 

Şekil 6’daki gibi olacaktır.  
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Şekil 6. Neo-Klasik Büyüme Modelinde Üretim Fonksiyonu 

Kaynak: Ekonomi Hukuk (2020)’den yararlanılarak yazar tarafından çizilmiştir. 

 

Neo-Klasik iktisatçılar emek ve sermaye için azalan verimler yasasının 

geçerli olduğuna inandıkları için Şekil 6’da da görüldüğü gibi üretim 

fonksiyonu içbükeydir. Bunun anlamı; işgücü başına düşen sabit 

sermaye stoku arttıkça üretimin, önce artacağı, sonra artış hızının 

azalacağı ve bir noktadan sonra ekonomik büyümenin 

durağanlaşacağıdır. 

2.3.5.4.1.2. Hasılanın Sermaye Birikimi Üzerindeki 

Etkileri 

Neo-Klasik Büyüme Modelinde cevap aranan en temel sorulardan biri; 

işgücü başına ne kadar sermaye birikimi yapılacağıdır. Bu noktada 

Klasik İktisat Teorisinde geçerli olan; ekonomide yatırımların (𝐼: 

Investment), tasarruflara (𝑆: Saving) eşit olduğu ve tasarrufların da 

milli gelirin (𝑌) bir fonksiyonu olduğu bilgileri devreye girmektedir. 

𝐼 = 𝑆                                                                                                                        (19) 

= 𝑠𝑌                                                                                                                     (20) 



 

74 TÜRKİYE’DE FİNANSAL GELİŞME VE ENERJİ TÜKETİMİNİN EKONOMİK 
BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Denklem (20)’yi işgücü başına şeklinde yeniden düzenlemek gerekirse;  

𝑆

𝐿
=

𝑠𝑌

𝐿
                                                                                                                    (21) 

işgücü başına düşen tasarruf miktarı; 

𝑆

𝐿
= 𝑠𝑦                                                                                                                     (22) 

şekline gelecektir. Tasarruflar, yatırımlara eşit kabul edildiği için, 

işgücü başına düşen yatırım miktarı da; 

𝐼

𝐿
= 𝑠𝑦                                                                                                                     (23) 

olacaktır. İşgücü başına çıktı miktarı ve işgücü başına yatırım miktarı 

aynı grafik üzerinde gösterilecek olursa, Şekil 7 elde edilmektedir.  

 
Şekil 7. İşgücü Başına Çıktı Miktarı ve İşgücü Başına Yatırım Miktarı 

Kaynak: Yıldırım vd. (2009, s. 505)’ten yararlanılarak yazar tarafından çizilmiştir. 

 

Şekil 7’den de görüldüğü üzere, hâsıla arttıkça, işgücü başına tasarruf 

ve yatırım da artarak, işgücü başına düşen sabit sermaye stokunu ve 
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işgücü başına düşen üretim miktarını ve ekonomik büyümeyi 

artırmaktadır. 

2.3.5.4.1.3. Sermaye ve Hasılanın Dinamiği 

Şekil 7’de üzerinde düşünülmesi gereken soru; ekonomik dengenin 

nerede oluşacağıdır. Bu sorunun cevabını bulabilmek için ekonomide 

sermaye stokunun ne kadar artırılmasının gerektiğine bakılmalıdır. 

Sermayenin her dönemde 𝑑 (depreciation: amortisman) oranında 

yıprandığı varsayıldığında, ekonomideki sabit sermaye stoku 𝑑𝐾 kadar 

azalacaktır. Bu durumda ekonomideki sabit sermaye stokundaki 

değişim (∆𝐾), yeni yatırımlar (𝐼) ile yıpranmalar (𝑑𝐾) arasındaki farka 

eşit olacaktır.  

∆𝐾 = 𝐼 − 𝑑𝐾                                                                                                         (24) 

Denklem (24) kişi başına şeklinde yeniden düzenlenecek olursa; 

∆𝑘 = 𝑠𝑦 − 𝑑𝑘                                                                                                       (25) 

eşitliği elde edilir. Ayrıca artan nüfus da işgücü başına düşen sermaye 

stokunu azaltıcı etki yapacaktır. Nüfus artış hızı 𝑛 iken, işgücü başına 

düşen sabit sermaye stokunun aşınması 𝑛𝑘 kadar olacaktır. Bu bilgi de 

Denklem (25)’e eklendiğinde;  

∆𝑘 = 𝑠𝑦 − 𝑑𝑘 − 𝑛𝑘                                                                                             (26) 

∆𝑘 = 𝑠𝑦 − (𝑑 + 𝑛)𝑘                                                                                           (27) 

haline gelir. 
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2.3.5.4.2. Durağan Durum: Temel Solow Diyagramı 

Ekonominin denge halinde (durağan durumda) kalabilmesi için sabit 

sermaye stokundaki değişimin sıfıra eşit olması gerekir.  

∆𝑘 = 𝑠𝑦 − (𝑑 + 𝑛)𝑘 = 0                                                                                   (28) 

Buradan; 

𝑠𝑦 = (𝑑 + 𝑛)𝑘                                                                                                      (29) 

olduğunda ekonomik denge sağlanacaktır. Bu durum, Şekil 8 

yardımıyla incelenebilir. 

 

Şekil 8. Neo-Klasik Büyüme Modelinde Ekonomik Denge 

Kaynak: Yıldırım vd. (2009, s. 508)’den yararlanılarak yazar tarafından çizilmiştir. 

 

Şekil 8’de ekonomik denge 𝑘0 kadar işgücü başına sabit sermaye 

yatırımı yapıldığında gerçekleşiyor, bu durumda işgücü başına üretim 

𝑦0, işgücü başına tasarruf 𝑠𝑦0 olacaktır. Devletin olmadığı, dışa kapalı 

bir ekonomide gelir ya harcanacak ya da tasarruf edilecektir. Bu durum 

Eşitlik 30’daki gibi ifade edilebilir:  
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𝑌 = 𝐶 + 𝑆                                                                                                               (30) 

Eşitlik 30’daki tüketim harcamaları 𝐶 (consumption) çekildiğinde;  

𝐶 = 𝑌 − 𝑆                                                                                                               (31) 

şeklinde olacaktır. Eşitlik 31 işgücü başına tüketim harcaması şeklinde 

düzenlendiğinde;  

𝑐 = 𝑦0 − 𝑠𝑦0                                                                                                          (32) 

eşitliğine ulaşılır. Buradaki (Eşitlik 32) 𝑐, ekonomik büyümenin denge 

düzeyindeki işgücü başına tüketim harcamasını göstermektedir. 

2.3.5.4.2.1. Kararlı Büyüme Süreci  

Şekil 8’de durağan durum dengesinde yaşanacak bir sapmanın etkileri 

Şekil 9 yardımıyla incelenebilir. 

 
Şekil 9. Durağan Durum Dengesinden Sapmalar 

Kaynak: Yıldırım vd. (2009, s. 509)’dan yararlanılarak yazar tarafından çizilmiştir. 
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Şekil 9’da ekonomide işgücü başına düşen sabit sermaye stokunun 𝑘1 

kadar olduğunu varsayalım. Bu durumda ekonomide AB kadar tasarruf 

fazlası olacaktır. Bu tasarruflar yatırıma dönüştürülerek, işgücü başına 

sabit sermaye stokunu artıracak, bu da işgücünün verimliliğini artırarak, 

üretim ve ekonomik büyümenin yükselmesini sağlayacaktır. Aksine 

ekonomide aşırı miktarda tasarruf yapılmaya çalışıldığını ve işgücü 

başına düşen sabit sermaye stokunun 𝑘2 kadar olduğunu varsayalım. Bu 

durumda ekonomide CD kadar tasarruf açığı oluşacaktır. Yatırımlar 

finanse edilemeyecek ve bu yüzden azalacaktır. Böyle işgücü başına 

düşen sabit sermaye stoku tekrar 𝑘0 da dengeye gelecektir. Üretim 

düzeyi ve ekonomik büyüme de 𝑦0 da dengeye gelecektir. Görüldüğü 

üzere Neo-Klasik Büyüme Modeli, kararlı bir dengeye sahiptir. Bu 

kararlı dengenin uzun dönemde sürdürülebilmesinin ön şartı; işgücü 

başına çıktı ve işgücü başına sabit sermaye stokunun da nüfus artış 

hızıyla uyumlu biçimde artmasıdır. Bu durum Eşitlik 33 yardımıyla 

ifade edilebilir:  

∆𝑌

𝑌
=

∆𝐾

𝐾
=

∆𝐿

𝐿
= 𝑛                                                                                             (33) 

Bu eşitlik korunduğu sürece, Solow-Swan (1956) ekonomik büyüme 

modeli kararlı bir şekilde ekonomik büyümeyi açıklamaktadır. Neo-

Klasik Ekonomik Büyüme Modelinde durağan durum dengesinin temel 

özellikleri aşağıda incelenmiştir. 

2.3.5.4.2.2. Tasarruf-Yatırım ve Tüketim 

Durağan durumda işgücü başına sermaye stoku, çıktı, yatırım ve 

tüketimin durumu Şekil 10 yardımıyla incelenebilir.  
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Şekil 10. Durağan Durumda İşgücü Başına Sermaye Stoku, Çıktı, Yatırım ve 

Tüketimin Durumu 

Kaynak: Yıldırım vd. (2009, s. 517)’den yararlanılarak yazar tarafından çizilmiştir. 

Şekil 10’da ekonomik denge 𝑘0 kadar işgücü başına sabit sermaye 

yatırımı yapıldığında gerçekleşmektedir. Bu durumda işgücü başına 

üretim 𝑦0, işgücü başına tasarruf 𝑠𝑦0 olacaktır. Bu durumda işgücü 

başına tüketim harcaması da 𝑐 = 𝑦0 − 𝑠𝑦0 kadar olacaktır. 

2.3.5.4.2.3. Sermayenin Altın Kuralı 

Phelps (1961) tarafından Neo-Klasik Büyüme Modeline dâhil edilen 

sermayenin altın kuralı yaklaşımı; işgücü başına düşen sermaye 

stokunun yüksek olması işgücü başına daha fazla çıktı ve zenginlik 

anlamına gelmektedir. Sermayenin altın kuralının geçerli olduğu yerde 

tüketim harcamaları maksimize olacaktır. Hükümetlerin amacı0kişi 

başına0düşen çıktıyı0yani geliri artırarak, toplumsal refahı yükseltmek 

olduğu için işgücü0başına daha0fazla sermaye0düşen durağan0durum 

seviyesini tercih edeceklerdir. Bireyler0için önemli0olan ise 

ekonomideki sermaye ve çıktı düzeyi değil, bireylerin kendileri-
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nin0yaptığı harcama miktarı ve bu işlemden elde ettikleri doyum 

seviyesidir. Çünkü rasyonel bireyleri daha fazla harcama, daha çok 

mutlu edecektir. Bu noktada hükümet ve bireylerin amaçlarının 

kesiştiği ortak bir noktanın bulunması gerekmektedir. Bunun 

sağlanabilmesi için işgücü başına çıktı fonksiyonuna çizilen teğetin 

eğiminin, sermaye stokundaki aşınma doğrusunun eğimine eşit olması 

gerekmektedir. Çünkü bu noktada çıktı fonksiyonu ile gerekli yatırım 

fonksiyonu arasındaki açıklık en fazladır. Dolayısıyla işgücü başına 

harcama miktarı maksimum olmaktadır (Ünsal, 2007, s. 593-596). Bu 

durum Şekil 11 yardımıyla incelenebilir.  

 
Şekil 11. Sermaye Birikiminin Altın Kuralı 

Kaynak: Ekonomi Hukuk (2020)’den yararlanılarak yazar tarafından çizilmiştir. 

 

Şekil 11’de A noktasında doğruların eğimleri eşittir. Bu noktadaki 

işgücü başına düşen sabit sermaye stoku, altın sermaye oranı olarak 

kabul edilmektedir. Çünkü bu noktada işgücü başına düşen sabit 

sermaye stoku, en yüksek değerini almış, ancak ekonomik büyüme ve 

yatırımlardan da herhangi bir ödün verilmemiştir. 
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2.3.5.4.3. Tasarruf Oranındaki Değişmeler ve Büyüme 

Tasarruf oranı, Neo-Klasik Büyüme Modelinde durağan durumdaki 

sermaye stokunun0temel bir belirleyicisi konumundadır. Tasarruf oranı 

yükseldikçe, ekonomideki yatırım miktarı ve işgücü başına düşen sabit 

sermaye stoku artar, bu da işgücünün verimliliğindeki artış üzerinden 

çıktı miktarını ve ekonomik büyümeyi artırır (Yıldırım vd., 2009, s. 

524). Bu durum Şekil 12 yardımıyla incelenebilir.  

 
Şekil 12. Tasarruf Oranındaki Artışın Ekonomik Büyümeye Etkileri 

Kaynak: Ekonomi Hukuk (2020)’den yararlanılarak yazar tarafından çizilmiştir. 

 

Şekil 12’de ekonomik denge önce işgücü başına düşen sabit sermaye 

stokunun 𝑘1, çıktının  𝑦1  kadar olduğu düzeyde iken, ekonomide 

tasarruflar artmış olsun. Bu tasarruflar, yatırımlar üzerinden işgücü 

başına düşen sermaye miktarını 𝑘1’den 𝑘2’ye, çıktı miktarını da 𝑦1’den  

𝑦2’ye kadar artıracaktır. Artık daha fazla makine ve teçhizata ulaşan 

işçiler, daha verimli çalışmaya başlayacaklar ve böylece ekonomide 

üretim (dolayısıyla da ekonomik büyüme) artmış olacaktır. 
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2.3.5.4.4. Nüfus Artış Hızındaki Yükselme ve Büyüme 

Solow-Swan (1956) Ekonomik Büyüme Modelinde ilk önce analizleri 

kolaylaştırabilmek için nüfus artış hızının değişmediği 

varsayılmaktadır. Ancak bu gerçekçi bir durum değildir. O halde 

analizleri, nüfus artışını da kapsayacak biçimde genişletmek gerekir. Bu 

amaçla Şekil 13’ten yararlanılabilir.  

 
Şekil 13. Nüfus Artış Hızındaki Yükselmenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki 

Etkileri 

Kaynak: Ekonomi Hukuk (2020)’den yararlanılarak yazar tarafından çizilmiştir. 
 

Şekil 13’te önce nüfus artış hızı 𝑛1 iken ekonomide tasarruf ve 

amortismanlar A’da, çıktı B’de dengededir. Nüfus artış hızı 𝑛2’ye 

yükseldiğinde, amortisman doğrusunun eğimi artar ve sola doğru döner. 

Bu durumda tasarruf ve amortismanlar C’de, çıktı D’de dengeye gelir. 

Görüldüğü gibi nüfus artış hızıyla uyumlu oranda tasarruflar ve 

yatırımların artmaması durumunda, sadece nüfus artışı, işgücü başına 

düşen sermaye stokunu ve işçilerin verimliliğini azaltarak, ekonomik 

büyümeye zarar vermektedir. Günümüzde doğum oranları yüksek az 
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gelişmiş ülkelerin ekonomik büyümelerini hızlandıramamalarının 

önemli bir nedeni de budur. 

2.3.5.4.5. Teknolojik Gelişme 

Solow (1956), geliştirdiği ekonomik büyüme modeline teknolojiyi bir 

değişken olarak dâhil etmemiş, gökten düşen bir elma21 gibi dışsal 

kabul etmiştir. Oysa teknoloji modele dâhil edilebildiğinde, ekonomik 

büyümeyi arttırıcı sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Çünkü teknoloji, 

sermaye ve işgücünün verimliliğini arttırmaktadır. Mevcut üretim 

faktörleri kullanılarak, teknoloji sayesinde daha çok çıktı elde edilebilir 

veya aynı çıktı düzeyine daha az üretim faktörü kullanılarak ulaşılabilir. 

Solow, işgücü ve sermaye artışı ile açıklanamayan bu çıktı artışının, 

teknolojik gelişmelerden kaynaklandığını vurgulamış ve buna Solow 

Artığı adını vermiştir. Teknolojinin (A), işgücünün verimliliği 

üzerinden modellenmesi durumunda üretim fonksiyonu aşağıdaki şekle 

gelecektir: 

𝑌 = 𝐹(𝐾, 𝐴𝐿)                                                                                                        (34) 

Bu denklem açık yazıldığında; 

𝑌 = 𝐾𝛼(𝐴𝐿)1−𝛼                                                                                                    (35) 

elde edilir. Artık burada AL, normal işgücü değil, etkin işgücü olarak 

anılmaktadır (Jones, 2007, s. 72) Bu denklemde eşitliğin her iki tarafı 

AL’ye bölünerek, etkin işgücü başına çıktı miktarına ulaşılabilir.  

 
21 Bu benzetme Solow (1956)’ya aittir.  
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𝑌

𝐴𝐿
=

𝐾𝛼(𝐴𝐿)1−𝛼 

𝐴𝐿
                                                                                               (36) 

𝑌

𝐴𝐿
= (

𝐾 

𝐴𝐿
)

𝛼

                                                                                                          (37) 

�̃� = �̃�𝛼                                                                                                                    (38) 

Denklem (38)’de �̃�; etkin işgücü başına düşen çıktı miktarını, �̃�; etkin 

işgücü başına düşen sabit sermaye stokunu göstermektedir. 

Teknolojinin ilerleme hızına (𝑔) bağlı olarak, işgücünü yeni makine ve 

teçhizatla donatabilmek için daha fazla sermaye stokuna ihtiyaç 

olacaktır.  

Bu durum, teknolojik ilerleme hızının modele, sermaye stokundaki 

aşınmalar üzerinden dâhil edilmesiyle çözülmüştür. Bu durumda 

sermaye stokundaki aşınma; (𝑑 + 𝑛 + 𝑔) haline gelmektedir. Bu, 

sermaye stokundaki aşınması doğrusunun eğimini artırır ve sola doğru 

dönmesine neden olur. Aynı zamanda teknolojinin varlığı, çıktı 

miktarını artıracağı için üretim fonksiyonu da dışa doğru 

genişleyecektir (Yıldırım vd., 2009, s. 523). Bu durum Şekil 14 

yardımıyla incelenebilir. 
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Şekil 14. Teknolojik Gelişmenin Varlığı Durumunda Ekonomik Büyüme 

Kaynak: Yıldırım vd. (2009, s. 521)’den yararlanılarak yazar tarafından çizilmiştir. 

 

Şekil 14’te başlangıçta 𝑘1 kadar işgücü başına düşen sermaye stoku ile 

ekonomide 𝑦1 kadar çıktı üretilmekte iken, teknolojik ilerlemeye bağlı 

olarak üretim eğrisi dışa doğru açılmış, sabit sermaye stokundaki 

aşınmalar artmıştır. Yeni denge; işgücü başına 𝑘2 birim sabit sermaye 

stoku kullanılmasıyla, �̃�1 kadar çıktı, 𝑠�̃�1 kadar tasarruf ile daha büyük 

bir ekonomik büyüme düzeyinde gerçekleşmiştir. 

2.3.5.4.5.1. Durağan Durumda Teknolojik Gelişme 

Teknolojik gelişmenin varlığı durumunda durağan durum dengesinin 

sağlanabilmesi için; işgücü başına sermaye stokundaki değişimlerin 

(∆�̃�), teknolojinin varlığı durumundaki işgücü başına tasarruf miktarı 

(𝑠𝑓(�̃�)) ile teknolojinin varlığı durumunda sermaye stokunda yaşanan 

aşınmalar ((𝑛 + 𝑑 + 𝑔)�̃�) arasındaki farka eşit olması gerekmektedir 

(Ünsal, 2007, s. 598-599): 
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∆�̃� =  𝑠𝑓(�̃�) − (𝑛 + 𝑑 + 𝑔)�̃�                                                                           (39) 

Burada teknolojinin ilerleme hızı (𝑔) artarken, durağan durum 

dengesinin korunabilmesi için işgücü başına tasarrufların ve 

yatırımların da artması gerekmektedir. 

2.3.5.4.5.2.Teknolojik Gelişme ve Ekonomik Büyüme 

Normalinde durağan durum dengesinde nüfus (𝑛) oranında büyürken, 

teknolojik ilerlemenin varlığı durumunda etkin işgücü (𝑛 + 𝑔) oranında 

artacaktır. Durağan durum dengesinin sağlanabilmesi için hasılanın da 

(𝑛 + 𝑔) oranında artması gerekmektedir. Bu durum Eşitlik 40’taki gibi 

ifade edilebilir:  

∆𝑌

𝑌
=

∆𝐾

𝐾
= 𝑛 + 𝑔                                                                                                (40) 

Eşitlik 38’deki denge durumu sağlandığı sürece, teknolojik ilerleme, 

sermayenin azalan verimini ortadan kaldırır ve durağan durum dengesi 

korunur (Berber, 2011, s. 134’den aktaran Doyar, 2015, s. 66). 

2.3.5.4.6. Neo-Klasik Modelin Cobb-Douglas Üretim 

Fonksiyonunda İşleyişi 

Ölçeğe göre sabit getiri varsayımı altında, çıktının emek ve sermayeye 

olan duyarlılığı eşit ve yarı yarıya olsun. Bu durumda Cobb-Douglas 

üretim fonksiyonu (Berber, 2011, s. 136): 

𝑌 = 𝐾1/2𝐿1/2                                                                                                         (41) 

haline gelecektir. Bu eşitlik, düzenlendiğinde; 
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= √𝐾√𝐿                                                                                                              (42) 

şekline gelir. Burada ölçeğe göre sabit getiri varsayımının geçerliliğini 

test edebilmek için, her iki üretim faktörü de 2 katına çıkartıldığında; 

𝑌∗ = √2𝐾√2𝐿                                                                                                       (43) 

𝑌∗ = 2√𝐾√𝐿                                                                                                         (44) 

𝑌∗ = 2𝑌                                                                                                                  (45) 

haline gelecektir. Yani; üretim faktörleri 2 katına çıktığında, çıktı 

miktarı da aynı oranda artarak, 2 katına çıkmıştır. Denklem (42)’deki 

eşitliğin her iki tarafı da 𝐿’ye bölünerek, işgücü başına çıktıya ulaşılmak 

istenirse;  

𝑌

𝐿
=

√𝐾√𝐿

𝐿
                                                                                                             (46) 

Bu eşitlik düzenlendiğinde;  

𝑦 = √
𝐾

𝐿
                                                                                                                  (47) 

𝑦 = √𝑘                                                                                                                    (48) 

olur. Burada işgücü başına düşen sabit sermaye stoku 4 katına çıkarılsa, 

çıktı 2 katına çıkar. 

𝑦∗ = √4𝑘                                                                                                                (49) 

𝑦∗ = 2√𝑘                                                                                                                (50) 

𝑦∗ = 2𝑦                                                                                                                   (51) 
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Bu son işlem, sermayenin azalan verimleri yasasının geçerliliğini 

ortaya koymaktadır (Yıldırım vd., 2009, s. 512-513). 

2.3.5.5. İçsel Büyüme Modelleri 

Solow-Swan (1956), geliştirmiş oldukları Neo-Klasik Dışsal Büyüme 

Modelinde; teknolojik ilerlemenin nasıl sağlanacağını açıklamamakla 

birlikte, bu teknolojinin ekonomik büyümeyi hızlandıracağını ifade 

etmiş, hatta bu nedenle uzun dönemli ekonomik büyümenin, tasarruf 

oranlarından bağımsız olduğunu dile getirmişlerdir. Romer (1986) ve 

Lucas (1988) çalışmalarıyla başlayan İçsel Büyüme Modellerinde; 

teknoloji, beşerî sermaye yoluyla üretim fonksiyonuna dâhil edilmiş ve 

beşerî sermaye geliştikçe, ekonomik büyümenin de sonsuza kadar 

devam edeceği belirtilmiştir (Güvel, 2011, s. 106). Böylece teknolojik 

ilerleme, modelde bir açıklayıcı değişken olarak yer aldığı için bu 

modellere İçsel Büyüme Modelleri adı verilmiştir. Teknolojik 

gelişmeyi Romer (1986) Ar&Ge faaliyetleri yoluyla, Lucas (1988) 

beşerî sermaye (işgücünün eğitim, sağlık ve deneyim düzeyi) yoluyla 

ekonomik büyüme modeline dâhil etmişlerdir. Romer (1986), Ar&Ge 

faaliyetlerinin, teknolojik ilerleme üzerinden ekonomik büyümeyi 

etkileyecek çok önemli ve büyüme modellerinden dışlanamayacak 

kadar yaşamsal bir faktör olduğu ifade etmiştir. İçsel büyüme 

modellerinin varsayımları aşağıdaki gibidir (Taban, 2010, s. 110-111): 

➢ Artan Getiri: İçsel büyüme modellerinde, Neo-Klasik Dışsal 

Büyüme Modelinde temel alınan emek ve sermayenin azalan 

getirileri yasasının geçerliliği varsayımı terk edilmiştir. 
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Bunun yerine; yatırımlara önem verilmiş, sermayeye,0insana 

ve0bilgiye yapılacak0yatırımların ekonomik0büyümeyi 

hızlandıracağı kabul edilmiştir.  

➢ Dışsallıklar ve Taşmalar: İçsel değişkenler, ekonomilerde 

pozitif dışsallıklar22 yaratarak, ekonominin genelinde 

verimlilik artışı sağlayacaktır. 

➢ Eksik Rekabet: İçsel büyüme modellerinde, yeniliği yapan 

firmaların, alacakları patent hakları vb. sayesinde ilgili alanda 

tekel konumuna geçeceği ve bu sayede normalüstü kâr elde 

edeceği kabul edilmektedir. Bu kâr, firmaların daha fazla 

Ar&Ge çalışması yapmasını da teşvik edecektir.   

➢ Teknolojik Gelişme, Bilgi ve Beşeri Sermaye: Bunlar0içsel 

büyüme modellerinin temel0kaynaklarıdır. Fiziksel ve beşeri 

sermayeye0yapılan yatırımlar, emek ve sermayenin marjinal 

verimliliğini artırarak ekonomik büyümede sürekliliği 

sağlayacaktır.  

➢ Sosyal Altyapı: Hükümetler, özel0harcanabilir geliri 

vergilendirebilirler. Bu şekilde büyümeye0etki eden 

kamu0girdileri ile0özel kesim girdilerinin0aynı 

oranda0artması sağlanarak, kişi başına düşen milli gelir ve 

tüketimde artış sağlanabilecektir. 

 
22 Bir ekonomik birimin yapacağı öncü çalışmaların, diğer ekonomik birimlere de 

olumlu katkılar sağlaması. Örneğin; Ülkeye gelen bir doğrudan yabancı yatırımı 

firmanın uyguladığı üretim şeklinin, zaman içinde diğer firmalar tarafından da 

öğrenilip, uygulanması ya da bu yabancı firmada çalışıp, deneyim kazanan işgücünün, 

daha sonra yerli firmalara geçerek, oralarda da verimliliği artırmaları gibi durumlar.  
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2.3.5.5.1. Romer ve Ar&Ge Çalışmaları 

Ar&Ge harcamalarının (çalışmalarının) ekonomik büyümeye olan 

etkileri ilk olarak Romer (1986) tarafından gündeme getirilmiş23 

olmakla birlikte, Grossman ve Helpman (1991)0ile Aghion0ve 

Howitt0(1992) de yaptıkları çalışmalarla bu ilişkinin teorik altyapısına 

destek olmuşlardır. Bu araştırmacılara göre Ar&Ge harcamaları; bilgi 

ve teknolojiye dayalı yeni ürün ve üretim tekniklerinin geliştirilmesine 

olanak tanıyarak, verimlilik artışı ve katma değeri yüksek yeni 

ürünlerin oluşturulmasına imkân sağlayacaktır. Bütün bu gelişmeler de 

ülkelerin uluslararası alanda dış ticaretteki rekabet güçlerini arttırıp, 

ihracat gelirlerini ve ekonomik büyümelerini yükseltecektir. Bu 

nedenle özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin teknolojik 

açıklarını giderebilmeleri ve gelişmiş ülkelerle aralarındaki milli gelir 

farkını azaltabilmeleri için Ar&Ge harcamalarına ve bu harcamaları 

ürün ve üretim sürecine dönüştürebilecek nitelikli işgücünün 

yetişmesine olanak sağlayacak eğitim çabalarına özel bir önem 

vermeleri gerekmektedir (Taş, Taşar ve Avcı, 2017, s. 198).  

 

Romer, ekonomik büyümeyi, teknolojik yenilik ve Ar&Ge 

faaliyetlerine dayalı olarak açıklamaktadır. Jones (2001), Romer’in 

ortaya koyduğu bu teoriye Yaratıcı Fikirler İktisadı adını vermektedir. 

Romer’e göre0yaratıcı fikirlerin0en önemli0özelliği; yüksek0fayda 

sağlayacak çıktı üreterek, teknolojik yeniliklerin kaynağını oluşturması 

 
23 Aslında bu konuda Schumpeter (1911)’in de çalışmaları vardır ancak Ar&Ge 

harcamalarını bir değişken ile ekonomik büyüme modeline ekleyen ilk araştırmacı 

Romer (1986) olmuştur.   
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ve Solow-Swan (1956) modelinde yer alan teknoloji değişkeninde 

artışa yol açmasıdır (Tiryakioğlu, 2006, s. 76-77). Teknolojik 

gelişmeler, yapılan Ar&Ge0faaliyetleri sonucunda0ortaya çıkarak, 

kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayacaktır. Böylece0ülkeler 

daha yüksek0üretim ve0tüketim düzeyine0ulaşarak, ekonomik 

büyümelerini ve refahlarını arttırabileceklerdir. Yani ülkelerin 

yapmakta oldukları Ar&Ge harcamaları ve inovatif faaliyet düzeyleri, 

sahip oldukları teknoloji geliştirme beceri düzeylerini ortaya koyması, 

katma değeri yüksek ürünler üretme becerisine işaret etmesi ve dış 

ticarette sahip oldukları rekabet gücünü belirtmesi yönüyle büyük önem 

taşımaktadır (Jones, 2019, s. 860-861). 

 

Romer (1986) geliştirdiği ekonomik büyüme modelinde; bilgi 

birikimine özel bir önem vermiş ve ekonomik analizlerde, kişi başına 

sermaye yerine, ekonomideki toplam sermaye stokunun göz önünde 

bulundurulmasının gerektiğini ifade etmiştir. Romer (1986)’ya göre; 

bilgi, azalan verimler yasasına tabi0değildir ve0herkes 

tarafından0kullanılabilir24. Bu yönüyle bilgi analizlerde bir0sermaye 

gibi ele alınmaya başlanmıştır. Ekonomideki Ar&Ge faaliyetleri, işte 

bu bilgi stokunun hem bir nedeni hem de bir sonucudur. Ar&Ge 

faaliyetleri sayesinde bilgi0sermayesinin getiri oranı0yükselir ve 

ekonomik0büyüme sağlanır0(Parasız,02008, s. 193-194). Romer 

(1986), Ar&Ge faaliyetleri ile üretilen yeni bilgi ve teknolojilerin 

 
24 Bu durum ekonomide bir pozitif dışsallık yaratmaktadır.   
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işgücünün verimliliğini artıracağını ifade ederek, Ar&Ge faaliyetlerini, 

işgücünün verimliliği üzerinden büyüme modeline dâhil etmiştir.  

= 𝐾𝛼(𝐴𝐿)1−𝛼                                                                                                 (52) 

Denklem (52)’de beşeri sermaye arttıkça, üretim ve ekonomik büyüme 

de artacaktır. Ar&Ge faaliyetleri ve teknolojik gelişme, ancak 

yatırımlarla ve bilinçli çabalarla sağlanabilir. Ar&Ge faaliyetleri 

sonucunda geliştirilen yeniliklerin (inovasyon) üretim sürecine 

aktarılması ile ekonomide üretim ve gelir artar, ekonomik büyüme 

sonsuza kadar devam eder (Taban, 2010, s. 124-125). Romer (1990) 

çalışmasında; modelde çıktıyı (𝑌),0fiziksel işgücünün (𝐿), nihai 

çıktı0için ayrılan0beşeri sermayenin (𝐻𝐴) ve rekabetçi girdilerin (𝑥) 

bir fonksiyonu olarak ifade etmiştir:  

𝑌(𝐻𝐴, 𝐿, 𝑥) = 𝐻𝛾
𝛼𝐿𝛽 ∫ 𝑥(𝑖)1−𝛼−𝛽

∞

0

𝑑𝑖                                                           (53) 

Denklem (53)’te teknoloji düzeyi (𝐴) sabit kabul edildiğinde, sabit 

sermaye stoku şöyle ifade edilebilir: 

𝐾 = 𝜂𝐴�̅�                                                                                                                 (54) 

Buradan üretim fonksiyonu;  

𝑌(𝐻𝐴, 𝐿, 𝑥) = 𝐻𝛾
𝛼𝐿𝛽𝐴�̅�1−𝛼−𝛽                                                                          (55) 

𝑌(𝐻𝐴, 𝐿, 𝑥) = 𝐻𝛾
𝛼𝐿𝛽𝐴 (

𝐾

𝜂𝐴
)

1−𝛼−𝛽

                                                                 (56) 

𝑌(𝐻𝐴, 𝐿, 𝑥) = (𝐻𝛾𝐴)
𝛼

(𝐿𝐴)𝛽(𝐾)1−𝛼−𝛽𝜂𝛼+𝛽−1                                           (57) 
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Romer çalışmalarıyla ekonomik0büyüme teorisine çok önemli 

katkılarda bulunmuş0ve dışsal0bir faktör olarak0kabul 

edilen0teknolojik ilerlemeyi içselleştirerek, bu sayede ekonomik 

büyümenin sonsuza kadar devam edebileceğini ortaya koymuştur. 

2.3.5.5.2. Lucas ve Beşeri Sermaye 

Robert Lucas, 1988’de yayınlanan On The Mechanics of Economic 

Development: Ekonomik Kalkınmanın Mekaniği adlı eserinde; 

ekonomik0büyümenin gerçeğini yansıtabileceğini düşündüğü mekanik 

bir model ortaya koymaya çalışmıştır. Lucas (1988) bu çalışmasında; 

beşerî sermayenin (işgücünün eğitim, sağlık ve deneyim düzeyinin), 

işgücünün verimliliğini artırarak, ekonomide sürekli büyümeyi 

sağlayabileceğini ifade etmiştir. Daha sonra Stokey (1988, 1991), 

Rosenzweig (1990), Becker, Kevin ve Tamura (1990), Young (1991), 

Rebelo (1991), Ljungqvist (1993) Caballe ve Santos (1993) ve 

Gundlach (1996) da yaptıkları çalışmalarla ekonomik büyümede beşeri 

sermayenin yeri ve önemini vurgulamışlar, bu yönleriyle İçsel Büyüme 

Modeline katkıda bulunmuşlardır (Kibritçioğlu, 1998, s. 210).  

 

Lucas0(1988), beşeri0sermayeyi; bireylerin beceri düzeyinin bir 

göstergesi olarak kabul etmiş ve bireylerin zamana bağlı değişen 

üretkenliğini0ℎ(𝑡) ile göstermiştir. Lucas (1988, s. 17) 

beşeri0sermayeye dayalı0olarak ortaya0koyduğu modelde çıktı; sabit 

sermeye stoku (𝐾) ve etkin emek (𝑁𝑒) tarafından0belirlenmektedir. 𝑁 

sayıdaki0işgücü, sıfır (0) ile sonsuz0(∞) arasında0çeşitli0yetenek 

düzeylerine sahiptir: 
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𝑁 = ∫ 𝑁(ℎ)𝑑ℎ    
∞

0

                                                                                              (58) 

Lucas (1988) modelinde ℎ yetenek düzeyindeki bir işgücü, çalışma 

zamanını iki şekilde değerlendirmektedir: Birincisi; cari üretim 𝑢(ℎ), 

ikincisi; beşeri sermaye birikimini artırmak 1 − 𝑢(ℎ). Buradan etkin 

işgücü toplamı: 

𝑁𝑒 = ∫ 𝑢(ℎ)𝑁(ℎ)ℎ𝑑ℎ    
∞

0

                                                                                (59) 

denklemi yardımıyla bulunabilir. Bunun sonucunda üretim fonksiyonu; 

sabit sermaye stoku ile etkin işgücünün bir fonksiyonu olarak ifade 

edilmektedir: 

𝑌 = 𝐹(𝐾, 𝑁𝑒)                                                                                                        (60) 

Lucas (1988, s. 18), beşeri0sermayenin içsel0ve dışsal0olmak üzere iki 

tür0etki ortaya0koyduğunu ifade etmiş ve beşeri sermayenin 

dışşal0etkisini hesaba0katarak, beşeri sermayeyi0şu şekilde 

hesaplamıştır: 

ℎ𝑎 =
∫ ℎ𝑁(ℎ)𝑑ℎ    

∞

0

∫ 𝑁(ℎ)𝑑ℎ    
∞

0

                                                                                           (61) 

Lucas (1988), beşeri sermayenin sürekli artırılmasının, ekonomik 

büyümeyi de sürekli olarak artırabileceğini ifade etmiştir (Tiryakioğlu, 

2006, s. 75-76). Romer (1986) ve Lucas (1988) tarafından geliştirilen 

teoriler çerçevesinde, İçsel Büyüme Modelinde, artık içbükey bir 

üretim fonksiyonunun değil, doğrusal bir üretim fonksiyonunun geçerli 

olduğu, teknoloji ve beşeri sermayenin artırılmasına bağlı olarak, 
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ekonomik büyümenin sonsuza kadar devam edebileceği ifade 

edilmektedir. Bu durum, Şekil 15 yardımıyla incelenebilir: 

 
Şekil 15. İçsel Büyüme Modeli 

Kaynak: Jones (2001, s. 152)’den yararlanılarak yazar tarafından çizilmiştir. 

 

Şekil 15’e göre; İçsel Büyüme Modelinde beşeri sermaye arttıkça, 

ekonomik büyümenin ve tüketim harcamalarının da sonsuza kadar 

artacağı görülmektedir. İçsel Büyüme Modelinde sermaye stokundaki 

artışların ekonomik büyümeye etkileri Şekil 16 yardımıyla 

incelenebilir.  

 
Şekil 16. İçsel Büyüme Modelinde Sermaye Stokundaki Artışın Etkileri 

Kaynak: Jones (2001, s. 153)’ten yararlanılarak yazar tarafından çizilmiştir. 
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Şekil 16’ya bakıldığında; ülkede yeni yatırımlar yapılır ve beşeri 

sermaye iyileştirilebilirse, ülkede sermaye stoku yükselecek, buna bağlı 

olarak artan sermaye stoku ve beşeri sermaye, ekonomik büyümeyi de 

sürekli olarak artıracaktır. 

2.3.5.5.3. Barro ve Kamu Harcamaları 

Robert Barro (1990, 1991, 2003) ise kamu harcamalarının ekonomik 

büyüme üzerindeki etkilerini incelemiş ve milli gelirin belirli oranını 

aşmayan, özel sektörün verimliliğini artırıcı; eğitim, sağlık, Ar&Ge ve 

altyapı alanlarındaki kamu yatırım harcamalarının ekonomik büyümeyi 

destekleyeceğini ortaya koymuştur. Barro (2003)’ün bu yaklaşımı 

literatürde Kamu Politikası Modeli ya da Kamu Harcamaları Modeli 

olarak da anılmaktadır. Barro (2003) tarafından önerilen eğitim ve 

sağlık harcamaları, beşerî sermayeyi artırarak ekonomik büyümeyi 

etkileyeceği için bu model de İçsel Büyüme Modelleri arasında 

sınıflandırılmaktadır (Çiftçi ve Aykaç, 2011, s. 165-166). Rebelo 

(1991), ülkeler arasındaki ekonomik büyüme farklarının, ülkelerin 

uygulamakta oldukları politika farklarından kaynaklandığını ifade 

etmiş ve literatüre farklı bir bakış açısı kazandırmıştır. Rebelo (1991), 

gelir vergisindeki artışların, özel sektörün kârlılığını azaltarak, 

yatırımlarını kısacağını, bunun da ülkedeki sermaye stoku ve ekonomik 

büyümede kalıcı azalmalara neden olacağını açıklamıştır (Taşar, 2015, 

s. 6).Barro (1990, 1991), kapalı bir ekonomide, sonsuz yaşamlı 

hanehalkının toplam faydasını maksimize ettiği bir fayda fonksiyonunu 

temel alarak kendi modeline başlamıştır (Yardımcı, 2006, s. 54-57): 
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𝑈 = ∫ 𝑢

∞

0

(𝑐)𝑒−𝜌𝑡𝑑𝑡                                                                                             (62) 

Burada 𝑈; toplumsal faydayı (Utilite), 𝑐; kişi başına düşen tüketim 

harcamasını, 𝜌; sıfırdan büyük sabit zaman tercihi oranını temsil 

etmektedir. Barro’nun bu modeli nüfusun işgücü ve tüketicilerden 

oluştuğu ve sabit olduğu varsayımına dayanmaktadır. Rebelo (1991) 

izlenerek beşeri sermaye, sabit sermaye stokunun içinde ele alınmakta 

ve işgücü başına üretim fonksiyonunun aşağıda eşitlikteki gibi olduğu 

varsayılmaktadır: 

𝑦 = 𝐴𝑘                                                                                                                    (63) 

Burada 𝑦; işgücü başına çıktı miktarını, 𝐴; içsel teknoloji miktarını ve 

𝑘; işgücü başına düşen sabit sermaye stokunu ifade etmektedir. Bu 

modele, her bir hane halkına sunulan kamu hizmeti miktarı (𝑔) dâhil 

edildiğinde üretim fonksiyonu; 

𝑦 = Φ(𝑘, 𝑔) = 𝑘Φ (
𝑔

𝑘
)                                                                                      (64) 

biçiminde yazılabilmektedir. Bu fonksiyon, Cobb-Douglass üretim 

fonksiyonu şeklinde yazıldığında;  

𝑦

𝑘
= Φ (

𝑔

𝑘
) = 𝐴 (

𝑔

𝑘
)

𝛼

                                                                                          (65) 

haline gelecektir. Burada 0 < 𝛼 < 1 şeklindedir. Kamu harcamaları 

vergi gelirleriyle finanse edilmektedir. 

𝑔 = 𝑇 = 𝜏𝑦 = 𝜏 𝑘Φ (
𝑔

𝑘
)                                                                                    (66) 
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Burada 𝑇; vergi gelirlerini, 𝜏; vergi oranını göstermektedir. Barro 

modelinde denk bütçe kısıtı altında, sermayenin marjinal hasılası; 

𝜕𝑦

𝜕𝑘
= Φ (

𝑔

𝑘
) (1 − 𝜂)                                                                                            (67) 

şeklinde hesaplanabilmektedir. Bu eşitlikte 𝜂; kamu harcamalarının, 

GSYH’ye olan esnekliğini göstermekte olup, 0 < 𝜂 < 1 şeklinde 

değerler alabilmektedir. Buradan verginin marjinal hasılası ise; 

𝜕𝑦

𝜕𝑇
= (1 − 𝜏)(

𝜕𝑦

𝜕𝑘
)                                                                                                (68) 

olmaktadır. Bakıldığında, bu modelde kamu harcamalarının tamamının 

vergi gelirleriyle finanse edildiği ve bu harcamaların, özel sektörün 

verimliliğini artırıcı yönde olduğu varsayılmaktadır. Bu modele göre; 

devletin ekonomideki rolünü artırabilmek için vergi oranları çok 

artırıldığında, kişi başına düşen çıktı düzeyi azalacaktır. Öte yandan 

𝑔

𝑦
’deki artışlar, sermayenin marjinal ürününü artırarak, kişi başına düşen 

çıktı oranını ve ekonomik büyümeyi yükseltecektir. Cobb-Douglass 

üretim fonksiyonuna göre, ekonomik büyüme oranını maksimize eden 

devlet harcaması hacmi, verimlilik-etkinlik şartı: Φ′ = 1 haline 

gelmektedir. Bu durumda; 

𝛼 =
 𝑔

𝑦
= 𝜏                                                                                                             (69) 

haline gelecektir. Burada 𝛼; kamu hizmetlerinin, özel hizmetlere göre 

verimini ölçmektedir. Denklem (69)’a göre devletin kamu 

harcamalarını verimli biçimde gerçekleştirebileceği düzey;   
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𝛼 =
 𝑔

𝑦
                                                                                                                     (70) 

eşitliği ile belirlenebilmektedir. Ancak buradaki 𝛼 ve  
 𝑔

𝑦
 ülkeler 

arasında farklılık gösterebilecektir (Taşar, 2015, s. 7-12). Barro 

Modeli’nin grafikle gösterimi Şekil 17’de yer almaktadır: 

 

 
 

Şekil 17. Barro Büyüme Modeli 

Kaynak: Taşar (2015, s. 17)’den yararlanılarak yazar tarafından çizilmiştir. 

 

Şekil 17’ye bakıldığında; kamu harcamalarının olmadığı bir durumda 

ekonomik büyüme A noktasında maksimize olup, sonrasında düşmekte 

iken, kamu harcamalarının olduğu bir durumda bu harcamaların 

yarattığı pozitif dışsallığın da yardımıyla, ekonomik büyüme sürekli 

artmaya devam edebilmektedir. Ekonomik büyüme modellerinin 

gelişim sırası, ekonomik büyümenin kaynağı olarak temel aldıkları 

faktörler ve ekonomik büyüme şekline yönelik genel varsayımları 

Tablo 2’den izlenebilir: 
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Tablo 2. Ekonomik Büyüme Modelleri 

Ekonomik Büyüme Modeli 
Ekonomik Büyümenin 

Kaynakları 

Ekonomik Büyüme 

Biçimi 

Klasik Büyüme Modeli 

Adam Smith (1776) İş bölümü ve uzmanlaşma 
Sınırlı Büyüme 

 

David Ricardo (1817) 

 

Artık değerin yatırıma 

dönüştürülmesi 

Tarımda azalan 

verimler kanunu 
nedeniyle sınırlı 

büyüme 

Post Keynesyen Büyüme 

 

R. Harrod (1939) 
E. Domar (1946) 

Tasarruf ve yatırımlar Kararsız denge 

Neoklasik Büyüme Modeli 

R. Solow (1956) 

T.W. Swan (1956) 

İşgücü başına düşen sabit 
sermaye stokundaki artışlar, 

nüfus artışı ve teknolojik 
gelişme. 

Teknolojik gelişmenin 
yokluğu nedeniyle 

geçici büyüme 

İçsel Büyüme Modelleri 

P. Romer (1986) 

R. Lucas (1988) 
R. Barro (1990, 1991) 

Fiziki sermaye, beşeri 

sermaye, teknoloji, kamu 
sermayesi, finansal aracılar. 

Büyümenin içsel 
olması ve sonsuza 

kadar sürebilecek 

olması 

Kaynak: Berber (2006)’dan aktaran Mammadov (2016, s. 75). 

 

Tablo 2’den de görüldüğü üzere, ekonomik büyüme teorileri genel 

olarak birbirinin eksiklerini tamamlama veya eksik bıraktığı noktaları 

ortaya koyma amacıyla geliştirilen teorilerdir. Klasik büyüme 

modelinde; iş bölümü ve uzmanlaşma ile artık değerin yeni yatırımlara 

dönüştürülmesi ön planda tutulmuşken, Post Keynesyen büyüme 

modelinde; yine yatırımlara vurgu yapılmış, ancak bu kez yatırımların 

kaynağı olan tasarruflar da göz önünde bulundurulmuştur. Neoklasik 

büyüme modelinde; yine yatırımlar öncelenmiş, ancak bu kez nüfus da 

işin içine katılarak, işgücü başına düşen sabit sermaye stoku (yatırım 

miktarı) ön plana çıkarılmıştır. Aynı modelde; nüfustaki ve teknolojik 

seviyedeki artışların da ekonomik büyümeyi hızlandıracağı ifade 
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edilmiş, ancak teknolojik gelişme dışsal olarak alınmıştır. İçsel 

büyüme modellerinde ise fiziki sermayenin yanında beşeri sermaye 

(işgücünün niteliği) de ön plana çıkarılmış, beşeri sermaye artırıldığı 

sürece sonsuza kadar devam edebilecek bir ekonomik büyüme süreci 

öngörülmüştür. 

2.4. BÜYÜME MODELLERİNDE FİNANSAL GELİŞME-

EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ VE BU İLİŞKİNİN YÖNÜ 

ÜZERİNE GÖRÜŞLER 

Büyüme modellerinde finansal gelişme ve ekonomik büyüme ilişkisi 

ve bu ilişkinin yönü üzerine görüşler; Neo-Klasik ve İçsel Büyüme 

Modelleri çerçevesinde ele alınabilmektedir. Bu görüşlerin detayları 

aşağıda yer almaktadır. 

2.4.1. Neo-Klasik Büyüme Modeli’nde Finansal Gelişme ile 

Ekonomik Büyüme İlişkisi 

Neo-Klasik İktisatçılar; Klasik iktisatçıların üretim ve dış ticarette 

uygulanmasını önerdikleri liberal (serbest) ekonomi politikalarının, 

finans sisteminde de uygulanabilmesinin gerektiğini ve bunun 

ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkileyeceğini iddia etmişlerdir. 

Sanayi devrimi ile birlikte artan gelir ve tasarrufların verimli şekilde 

yönetilmesi ve bu kaynakların, doğru bir şekilde reel sektör 

yatırımlarına dönüştürülmesi, 19. yy ortalarında önemli bir konu 

haline gelmiştir. 19. yy sonlarına gelindiğinde ekonomide; finansal 

sektör ve reel sektör olmak üzere, birbiriyle bütünleşik ikili bir yapı 

meydana gelmiştir. Bu iki sektör arasındaki karşılıklı etkileşim, Neo-
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Klasik iktisatçılar tarafından yoğun bir şekilde incelenmeye ve 

tartışılmaya başlanmıştır (Durusu Çiftçi, 2015, s. 9-10). Keynesyen 

iktisatçılar ise; finans sektörünün, ekonomik büyümede 

istikrarsızlıklara neden olabileceğini, bu nedenle devlet müdahalesi 

altında olması gerektiği ifade etmişlerdir (Erdem ve Dumrul, 2014, s. 

45). 

 

Harrod (1937, 1939) ve Domar (1946, 1947) çalışmalarıyla geliştirilen 

Post Keynesyen Büyüme Modelinde; Keynesyen İktisat Teorisinde 

eksik kalan makroekonomik analizlerin mikroekonomik temelleri 

oluşturulmaya çalışılmış, ekonomik karar birimlerinin fayda ve 

beklentileri de analizlere dâhil edilmiştir. Bu akıma Neo-Klasik 

İktisatçılar da destek vermiştir. Neo-Klasik iktisatçılar, piyasaların 

etkin çalışabilmesi için finansal işlemlerde de reel sektöre ait 

işlemlerde de tam serbestleşmenin gerektiğini dile getirmişlerdir 

(Emek, 2000, s. 68). Finansal piyasalarda tam serbestinin 

sağlanabilmesi için ise Keynesyen İktisatçıların öne sürdüğü devlet 

kontrollerinin gevşetilmesinin (deregülasyon) gerektiğini savunan 

Neo-Klasik iktisatçılar, finans piyasalarında uluslararası 

serbestleşmenin ve küreselleşmenin, tüm ülkelerin finansal derinliğini 

ve çeşitliliğini artırarak, ekonomik büyümelerini hızlandırabilmeleri 

için en iyi yol olduğunu iddia etmişlerdir (Atamtürk, 2007, s. 76-77). 

Solow ve Swan (1956) tarafından geliştirilen Neo-Klasik Dışsal 

Büyüme Modelinde de tasarruflar, ekonomik büyümenin dinamiğini 

oluşturmakta olup, tasarrufların ve yatırımların artırılabilmesi için 
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gelişmiş finansal piyasalara gereksinim duyulduğu ifade edilmiştir 

(Yülek, 1997, s. 94-95). 

2.4.2. İçsel Büyüme Modeli’nde Finansal Gelişme ile Ekonomik 

Büyüme İlişkisi 

Neo-Klasik Büyüme Modelinde dışsal olarak kabul edilen teknoloji, 

İçsel Büyüme Modellerinde ekonomik büyümenin önemli bir 

dinamiği olarak yer almıştır. Ar&Ge faaliyetleri, inovasyon, bilgi, 

teknolojik ilerleme, beşeri sermaye, işbölümü ve uzmanlaşma, ölçek 

ekonomileri, dışsallıklar ve yayılma etkileri, altyapı yatırımları, kamu 

harcamaları ve politikaları, ülkelerin sahip oldukları kurumsal yapı ve 

kurumsal kalite, İçsel Büyüme Modellerinde ekonomik büyümenin 

önemli dinamikleri olarak yer almıştır. Bu yaklaşımda; ekonomik 

büyüme modelinde yer verilen değişkenlerin büyük bir kısmı, finansal 

sisteminin gelişmişlik düzeyiyle yakından ilişkilidir. İçsel Büyüme 

Modelini savunan iktisatçılara göre; finansal sistem, reel sektörün 

teknoloji ve yenilik geliştirmesini kolaylaştırarak, ekonomik 

büyümeyi hızlandıracaktır (Demir ve Üzümcü, 2003, s. 17). İçsel 

Büyüme Teorisini savunan iktisatçılara göre; az gelişmiş veya 

gelişmekte olan ülkeler, finansal sistemlerini geliştirmeye ve 

serbestleştirmeye yönelik gerekli adımları atmazlar ve ihtiyaç 

hissedilen reformları yapmazlarsa, gelişmiş ülkelerle aralarındaki 

kalkınma farkını kapatamazlar. Bu da Solow (1956)’nın öne sürdüğü 

yakınsama hipotezinin hiçbir zaman gerçekleşmeyeceği anlamına 

gelmektedir (Erdem ve Dumrul, 2014, s. 66-67). 
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2.4.3. Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Yönü 

Üzerine Görüşler 

Finansal gelişme ve ekonomik büyüme ilişkisinin yönünün 

belirlenmesi üzerine yapılan çalışmalarla üç farklı hipotez 

geliştirilmiştir: Birincisi; finansal gelişmenin, reel sektöre ihtiyaç 

duyduğu fonları arz ederek, ekonomik büyümeyi desteklediği Arz-

Öncüllü Finansal Gelişme Hipotezi, ikincisi; ekonomik büyümenin 

artmasıyla birlikte, ekonomide gelir, tasarruf ve finansal işlemlere olan 

talebin artarak, finansal sistemin gelişimi hızlanacağına yönelik Talep-

Takipli Finansal Gelişme Hipotezi ve üçüncüsü; ekonomik büyüme ile 

finansal gelişme arasında karşılıklı etkileşimin bulunduğuna dair 

Karşılıklı Nedensellik Hipotezidir. Konuyla ilgili çalışmalarda ayrıca 

bu değişkenler arasında negatif ilişkinin olduğunu veya herhangi bir 

etkileşimin olmadığını öne süren hipotezlere de rastlanmaktadır. Bu 

hipotezlerin detayları aşağıda incelenmiştir. 

2.4.3.1. Arz-Öncüllü Finansal Gelişme Hipotezi  

Arz-Öncüllü (İtici) Finansal Gelişme Hipotezi genel olarak; finansal 

gelişmenin, ekonomik büyüme için itici bir güç olduğunu ve ekonomik 

büyümeyi artıracağını öne sürmektedir. Arz Öncüllü Hipoteze göre 

gelişmiş, istikrarlı ve güvenilir finansal sistemlere sahip ülkelerde, 

tasarrufların ekonomiye kazandırılmasında finansal sistem oldukça 

önemli bir rol oynamaktadır (Manga vd. 2016, s. 814). Bu konuda 

önde gelen bazı araştırmacıların görüşleri aşağıda incelenmiştir: 
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2.4.3.1.1. Schumpeter’in Finans ve Büyüme Yaklaşımı 

Schumpeter (1912), gelişmiş bir finans sisteminin, ekonomik 

büyümeye önemli katkılar sağladığını vurgulamıştır. Schumpeter 

(1912) burada finans sektörünün, özellikle bankacılık sektörü eliyle, 

yenilikçi ve yüksek katma değerli sektörleri belirlemede ve fonlamada 

önemli bir yere sahip olduğunu, bu şekilde finansal sektörün, bir 

yandan teknolojik yenilikleri teşvik ederken, diğer yandan da 

ekonomik büyümeyi hızlandırıcı etkisinin olduğunu savunmuştur 

(Davarcıoğlu Özaktaş, 2016, s. 77). Schumpeter’i destekleyen Levine 

(1997) de iyi bir bankacılık sektörünün, yenilikçi ürün ve teknolojiler 

üretecek olan girişimcileri destekleyerek, ekonomide katma değeri 

yüksek ürünler üretilmesini sağlayacağını ve bu yolla ekonomik 

büyümeyi hızlandıracağını ifade etmiştir (Levine, 1997, s. 689-692). 

2.4.3.1.2. Hicks’in Finans ve Büyüme Yaklaşımı 

Hicks (1969), 18. yy’da sanayi devrimini ilk olarak yaşayan İngiltere 

üzerinde yaptığı analizlerinde; bu ülkede borsa ve bankacılık 

sektörlerinin, diğer ülkelerden çok daha ileri düzeyde olmasının, bu 

ülkede sermayenin hareket kazanması ve ülkenin hızla endüstrileşmesi 

üzerinde önemli etkilerinin olduğu sonucuna ulaşmıştır. Hicks 

(1969)’a göre; finansal sistemin gelişmesi, tasarrufların, üretken 

yatırımlara dönüşmesini sağlayarak, ekonomik büyümeyi 

hızlandırmaktadır (Özcan, 2013, s. 15). Hicks (1969)’a göre; sanayi 

devrimi koşullarının oluşması, finansal piyasaların gelişmesiyle 

yakından ilintilidir. Sanayi devrimi, kendinden çok önce icat edilen 
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finansal ürün ve süreçlerin piyasalara sunulmasıyla ortaya çıkmıştır 

(Gök ve Güvercin, 2018, s. 116). 

2.4.3.1.3. Gurley ve Shaw’ın Finans ve Büyüme Yaklaşımı 

Finansal gelişmenin ekonomik etkilerini inceleyen literatürün temel 

yazarlarından olan Gurley ve Shaw (1955, 1967), ekonominin finans 

kesimi ile diğer kesimleri arasındaki ilişkiyi, geniş bir perspektifte ele 

almaktır (Kayhaoğlu, 2008, s. 21). Gurley ve Shaw (1955), ekonomik 

büyümenin genel olarak servet, emek, çıktı ve gelir gibi değişkenler 

çerçevesinde ele alındığını, ancak ekonomik büyümenin finansal 

unsurlarının göz ardı edildiğini ifade etmişlerdir. Ekonomik 

büyümenin, sebep ya da sonuç olarak finansal varlıkların fiyatlarını 

değiştirmesinin, üretilen mallar kadar finansı da içermesi 

gerektirdiğini ifade eden Gurley ve Shaw (1955), finans sektörü ve 

ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi açıklarken, daha çok finansal 

aracılık sürecine vurgu yapmışlardır. Finansal sistemin, aracılık 

fonksiyonu sayesinde, yatırımlarda kullanılabilecek fonları arttırdığını 

ileri süren bu yazarlar, 1967’de yayınlanan çalışmalarında; gelişmiş 

ülkelerin genel olarak daha gelişmiş finansal piyasalara sahip 

olduklarını ve bu sayede tasarruf sahipleriyle yatırımcılar arasındaki 

ilişkiyi kolaylaştırdıklarını öne sürmüşlerdir. Gurley ve Shaw (1967) 

yaklaşımında; para arzı, halkın alternatif likit olarak kabul edebileceği 

tüm değerleri kapsamaktadır. Halkın kullandığı tüm ödeme araçları ve 

paranın tüm yakın ikameleri de para kapsamında değerlendiril-

mektedir. 
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2.4.3.1.4. Goldsmith’in Finans ve Büyüme Yaklaşımı 

Goldsmith (1969) öncülüğünde geliştirilen Yapısalcı Ekol; finansal 

gelişmenin, ekonomideki tasarrufları doğrudan arttırdığını ve bu yolla 

ülkedeki sabit sermaye oluşumunu ve ekonomik büyümeyi 

hızlandırdığını ifade etmiştir. Goldsmith (1969), özellikle bankaların 

finansal sistem içindeki yeri ve önemi üzerinden durmuş ve Banka 

Tabanlı Finansal Sistem’e vurgu yapmıştır. Goldsmith (1969), 

finansal sistemin ekonomik büyüme üzerindeki nedensellik etkilerini 

araştırabilmek için 35 ülkeye ait 1949-1963 dönemi verilerini 

kullanarak yaptığı analizde; finansal gelişmenin ekonomik büyüme 

üzerindeki pozitif etkisini, grafikler yardımıyla ortaya koymuştur. 

Goldsmith (1969), finansal sistemin, ekonomik büyümenin itici 

gücünü oluşturduğunu belirtmiştir. Yazar ayrıca finansal kriz için; 

güzel bir kadın gibidir, tanımlaması zordur fakat karşılaşınca 

anlarsınız ifadelerini kullanmış ve finansal krizi; kısa vadeli faizler, 

varlık fiyatları, ticari iflaslar ve finansal kurumların başarısızlıkları 

gibi finansal göstergelerin tümünün ya da büyük kısmının keskin, kısa 

ve ultra-döngüsel şekilde bozulması olarak tanımlamıştır 

(Kindleberger, 2008, s. 9). 

2.4.3.1.5. Mckinnon ve Shaw’ın Finans ve Büyüme 

Yaklaşımı 

McKinnon (1973) ve Shaw (1973) tarafından geliştirilen bu hipoteze 

göre; liberal finansal piyasaların kurumsal hale gelmesi ve gelişmesi, 

tasarruf oranlarının artmasına ve faiz oranlarının düşmesine yol açacak 
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ve bu yolla yatırımları artırarak, ekonomik büyümeyi 

hızlandırabilecektir (Balassa, 1990, s. 56-58). King ve Levine (1993), 

içsel büyüme modeli çerçevesinde Mckinnon ve Shaw’ın yaklaşımını 

test etmiş ve finansal gelişmenin, ekonomik büyümeyi 

etkileyebileceğini ortaya koymuştur. McKinnon-Shaw Hipotezi’ne 

göre; faiz oranındaki bir artış, tasarrufları olumlu yönde etkileyecektir. 

Tersine düşük veya negatif reel faizler ise ekonomide tasarrufların ve 

dolayısıyla ödünç verilebilir fon miktarının azalmasına neden olarak, 

yatırımların finansmanını ve ekonomik büyümeyi olumsuz yönde 

etkileyecektir (Doğru, Coşkun ve Değirmen, 2018, s. 270). Yine bu 

Hipoteze göre özel tasarrufları etkileyen bir diğer etken de dış ticaret 

hadleridir. Dış ticaret hadleri iyileştiğinde, ülkenin ihracatı, milli geliri 

ve tasarrufları artacaktır (Athukorala ve Sen, 2004, s. 494). 

2.4.3.2. Talep-Takipli Hipotez 

Talep-Takipli Sürükleyici Hipotez olarak da adlandırılan bu yaklaşıma 

göre; finansal gelişme, ekonomik büyümeyi takip etmektedir. 

Ekonomik büyümenin artmasıyla birlikte, ekonomide gelir, tasarruf ve 

finansal işlemlere olan talep artarak, finansal sistemin gelişimi 

hızlanacaktır. Yani bu görüşü savunan iktisatçılara göre; finansal 

gelişme, ekonomik büyümenin bir nedeni değil, sonucudur. (Manga 

vd. 2016, s. 814). Talep-Takipli Hipoteze göre; finans sisteminin 

gelişmesi için gerekli olan talep artışı, ancak ekonomik büyüme ile 

sağlanabilmektedir. Yani ekonomik büyüme ile finansal gelişmişlik 

arasındaki nedenselliğin yönü, ekonomik büyümeden finansal 

gelişmeye doğrudur (Öztürk, Kılıç Darıcı ve Kesikoğlu, 2011, s. 53). 
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2.4.3.3. Karşılıklı Nedensellik Hipotezi 

İçsel Büyüme teorisyenlerinden Greenwood ve Jovanovic (1990), 

gelişmiş finansal piyasaların, ekonomideki durağan durum dengesinin 

daha yukarılarda oluşmasına ve böylece ekonomik büyümeye olumlu 

katkıda bulunacağını, artan ekonomik büyümenin ise finansal 

piyasaların işlem hacmini artıracağını dile getirerek, bu yönüyle 

finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü bir ilişkinin 

var olduğunu ifade etmiştir (s. 1076). Aynı çalışmada; finans 

kurumlarının yeni finansal araçları piyasaya sunmasıyla birlikte, 

tasarruf sahiplerinin portföy tercihlerinde değişimlerin yaşanacağı, 

bunun tasarrufların getirilerini artırarak, yurtiçi tasarruf düzeyini ve 

sermaye stokunu artırarak, ekonomik büyümeyi destekleyeceği ifade 

edilmiştir.  

Romer (1990)’a göre teknolojik gelişme, ekonomik büyümenin itici 

gücüdür ve teknolojik gelişme sayesinde üretilecek yeni finansal 

enstrümanlar sayesinde ekonomide tasarruflar ve sermaye birikimi de 

artarak, bir yandan finanasal gelişme, diğer yandan da ekonomik 

büyüme hızlandırılabilecektir (Romer, 1990, s. 71-92). Romer (1990), 

gelişen finansal piyasalar sayesinde ekonomide faiz oranlarının 

düzeceğini ve bunun da özellikle özel sektördeki Ar&Ge 

çalışmalarının finansmanını kolaylaştıracağını ifade etmiştir (Romer, 

1990, s. 71-92). Artan Ar&Ge faaliyetleri ise yeni bilgi ve ürün 

gelişimini hızlandırarak, ekonomik büyümeyi destekleyecektir.  
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Saint-Paul (1992), yatırımcıların, esnek ve farklılaştırmaya olanak 

veren, ancak düşük verimlilikteki teknolojiler ile katı, fakat daha 

uzmanlaşmış teknolojiler arasında seçim yapmakta olduklarını, finans 

sistemin yeterince gelişemediği ekonomilerde yatırımcıların riskten 

kaçınmayı ve düşük verimli teknolojik yatırımları tercih edeceğini 

ifade etmiştir. Bu durumda gelişmiş finansal piyasaların varlığı, 

yatırımcılar açısından risk dağıtımını kolaylaştırarak, verimliliği 

yüksek teknolojik yatırımların tercih edilmesini kolaylaştıracak, o da 

ekonomideki üretim ve büyümeyi hızlandıracaktır (Saint-Paul, 1992, 

s. 763-775). Artan ekonomik büyüme, geliri ve tasarrufları artıracak, 

bu da finansal piyasalara olan talebi ve finansal piyasaların gelişimini 

olumlu yönde etkileyecektir.  

Finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasındaki iki yönlü 

nedensellik ilişkisinin varlığını iddia eden Karşılıklı Etkileşim 

görüşüne göre; ülkelerin sahip oldukları finansal gelişmişlik düzeyi ile 

elde edecekleri ekonomik büyüme seviyesi arasında karşılıklı bir 

etkileşim söz konusudur. Lewis (1955)’e göre; finansal piyasalar, 

ekonomik büyümenin bir sonucu olarak gelişmektedir ve sonrasında, 

gelişen finansal piyasalar, reel ekonominin büyümesinde bir 

hızlandıran görevi görmektedir. 

2.4.3.4. Negatif Nedensellik Hipotezi 

Mattesini (1996), gelişmiş finansal sistemlerde, kredi piyasalarında 

asimetrik bilgiden kaynaklanan risklerin azaltılabilmesi için finans 

kurumlarının önemli ölçüde inceleme ve izleme maliyetlerine 
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katlanmak zorunda kaldıklarını, bunun ekonomideki kaynak dağıtım 

etkinliğini bozarak, ekonomik büyümeye zarar verebildiğini ifade 

etmiştir. Yazar bu görüşüne; gelişmiş finansal piyasalarda artan 

finansal araç çeşitliliğini, bu araçların taşıdığı risklerin ancak konunun 

uzmanları tarafından belirlenebilmesinin mümkün olduğunu ve bu tür 

uzmanlık faaliyetlerinin de finansal aracılık sistemleri üzerinden 

ekonomilere ek bir yük getirmesini gerekçe göstermiştir (Mattesini, 

1996, s. 114). Yeldan (2009), kendisinin Türkçe iktisat literatürüne 

kazandırdığı Sermayenin Finansallaşması kavramı kapsamında; 

gelişen finansal piyasaların ve artan finansal aktivitelerin, reel 

üretimde kullanılması gereken bir kısım fonların, özellikle faizlerin 

yüksek olduğu dönemlerde, reel yatırımlara oranla daha risksiz ve 

yüksek getiri sağlayan finansal piyasalarda değerlendirilmesine neden 

olarak, ekonomideki yatırım ve üretimi azaltacağını ve bu yönüyle 

ekonomik büyümeye zarar vereceğini ifade etmektedir (Yeldan, 2009, 

s. 13-17)25. 

2.4.3.5. Etki Yok Hipotezi 

Lucas (1988) ve Stern (1989), ekonomik büyüme ile finansal gelişme 

arasında herhangi bir etkileşimin olmadığını öne sürmektedir. 

 
25 Erinç Yeldan’ın bu görüşüne en çarpıcı örneklerden biri; Nominal faizlerin 

%80’lerde olduğu 1996 yılında Kardemir Demir Çelik fabrikasının yıllık gelirlerinin 

%86’sının, ana faaliyet alanı haricindeki alanlardan elde edilmiş olmasıdır. Bir demir-

çelik firmasının ana faaliyet alanı haricindeki çalışmaları, elindeki sermayeyi vadeli 

mevduatta ve hazine bono ve tahvillerinde değerlendirmesinden başka bir şey 

değildir. Aynı kuruluşun 2019 yılı ilk 3 aylık döneminde de toplam karı 172,24 milyon 

TL iken bunun 46,6 milyon TL’lik kısmı, yani %27’si faiz gelirlerinden oluşmaktadır 

(Bakınız: https://tr.investing.com/equities/kardemir-(d)-income-statement) .  



 

112 TÜRKİYE’DE FİNANSAL GELİŞME VE ENERJİ TÜKETİMİNİN EKONOMİK 
BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Genellikle Neo-Klasik iktisatçıların savunduğu bu hipoteze göre; 

finansal gelişmeye, ekonomik büyüme sürecinde herhangi bir rol 

verilmektedir. Bu iktisatçılara göre; finansal piyasalardaki 

gelişmelerin ekonomik büyüme üzerindeki etkileri kısa dönemli ve 

geçicidir. Yani finansal gelişme, ekonomide kısa dönemde kişi başına 

düşen milli geliri artırabilir, ancak ekonomik büyüme hızı üzerinde 

kalıcı bir etkisi yoktur. Benzer şekilde artan ekonomik büyüme de 

finansal işlemlere olan talebi kısa dönemli olarak artırsa bile uzun 

dönemde böyle bir etkisinden söz edilemez (Çeştepe ve Yıldırım, 

2016, s. 13).  

2.5. FİNANSAL GELİŞMENİN EKONOMİK BÜYÜME 

ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

İçsel Büyüme Modelinde, finans sistemindeki gelişmenin; finansal 

risklerin dağıtımı ve ekonomik aktivitelere likidite temini sağlayarak, 

ekonomide yaparak öğrenme aracılığıyla gerçekleşecek verimlilik 

artışı yoluyla uzun dönemli ekonomik büyüme üzerinde olumlu 

etkilerinin olduğu, finansal aracılara yönelik uygulanacak baskının ise, 

ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etkilere yol açacağı ifade 

edilmektedir (Erdem ve Dumrul, 2014, s. 66). Örneğin; Levine (1997), 

finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasında yüksek düzeyde bir 

ilişkinin var olduğunu belirtmiş ve finansal araçlar, kurumlar ve 

piyasaların, enformasyon maliyetlerini düşürerek, ekonomik 

büyümeyi olumlu yönde etkilediğini ifade etmiştir. Rajan ve Zingales 

(1998), 55 ülkenin 1980-1990 dönemi verilerini kullanarak yaptıkları 

analizlerde; finansal gelişmenin, ekonomik büyüme üzerinde oldukça 
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yüksek etkisinin bulunduğunu belirlemişler ve iyi bir finansal 

sistemin, dış finansmana bağlı endüstrilere rekabet gücü avantajı 

sağlayacağını ifade etmişlerdir. Ghali (1999) Tunus ekonomisi için 

yaptığı inceleme sonucunda; finansal gelişmenin, bu ülkedeki 

ekonomik büyümenin motoru olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Genel olarak İçsel Büyüme Modellerinde finansal gelişmenin, uzun 

dönemli sürdürülebilir ekonomik büyüme üzerinde olumlu etkilere 

sahip olduğu kabul edilse de finansal gelişme ile ekonomik büyüme 

arasında güçlü bir ilişkinin var olmadığını öne süren çalışmalar da 

bulunmaktadır. Örneğin; De Gregoria ve Guidotti (1995), Latin 

Amerika'da 1970-1980'lerde gözlemlenen yüksek düzeydeki banka 

kredilerinin GSYH'ye oranının, ekonomik büyüme üzerinde negatif 

etkilerinin olduğunu tespit etmiştir. Xu (2000), 41 ülkenin 1960-1993 

dönemi verilerini kullanarak VAR yöntemiyle gerçekleştirdiği analiz 

sonucunda; finansal gelişmenin, ekonomik büyümeyi takip ettiğini ve 

finansal gelişmenin, ekonomik büyüme üzerinde önemli bir etkisinin 

olmadığını belirlemiştir. Rioja ve Valev (2004), 3 farklı gelişmişlik 

düzeyine göre ayrıldığı 74 ülke için gerçekleştirdiği dinamik panel veri 

analizleri sonucunda; finansal gelişmişlik düzeyinin ekonomik büyüme 

üzerindeki etkilerinin, finansal olarak gelişmiş ülkelerde belirsiz 

olduğunu, finansal yönden orta düzeyde gelişmiş ülkelerde, büyük ve 

pozitif bir etkinin söz konusu olduğunu, finansal olarak en gelişmiş 

ülkelerde ise etkinin pozitif, fakat küçük olduğunu belirlemiştir. Loayza 

ve Ranciere (2005), finansal kırılganlığın yüksek düzeyde olduğu 
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ülkelerde, banka kredilerindeki kısa süreli değişmeler ile ekonomik 

büyüme arasında negatif ilişkilerin olduğunu belirlemiştir. 

Genel olarak İçsel Büyüme Modellerinde finansal gelişme ile ekonomik 

büyüme arasındaki ilişkiler, McKinnon-Shaw hipotezi çerçevesinde ele 

alınmıştır. Yani; finansal baskının, ekonomik büyümeye zarar vereceği 

kabul edilmektedir (Roubini ve Sala-i Martin, 1992, s. 28). Benzer 

şekilde Bencivenga ve Smith (1993) de hükümetler tarafından finansal 

piyasalara uygulanacak kredi tayınlaması türü baskıcı politikaların, 

finansal piyasalarda ve dolayısıyla ekonomide kaynak dağıtım 

etkinliğine ve ekonomik büyümeye zarar vereceğini ifade etmiştir 

(Bencivenga ve Smith, 1993, s. 97-121). 

2.6. ENERJİ TÜKETİMİNİN EKONOMİK BÜYÜME 

ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler, teorik ve 

uygulamalı ekonomi literatürünün başlıca araştırma konularından 

biridir. Sürdürülebilir ve yüksek bir ekonomik büyüme için enerji 

kullanımı ve enerji arz güvenliği büyük önem taşımaktadır. Enerji, 

üretimin ve ekonomik büyümenin lokomotifi olarak kabul edilmektedir 

(Aydın, 2010, s. 318). 18. yy’ın sonlarında buharlı makinelerin 

bulunması ve 19. yy’ın başlarından itibaren bunun sanayi sektöründe 

kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, seri ve büyük ölçekli üretime 

geçilmiştir. Literatüre Sanayi Devrimi olarak giren bu süreçte ülkelerin 

enerji gereksinimi hızla artmış, enerji kaynaklarına sahip olabilmek için 

birçok savaş ve barış yapılmıştır (Arslan ve Demirağ, 2017, s. 5-6). 21. 
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yy’a gelindiğinde enerji, modern yaşamın en temel vazgeçilmezleri 

arasına girmiş olup, günümüzde üretimden taşımaya, depolamadan 

pazarlamaya, servis hizmetlerinden tüketime kadar her alanda enerji, 

yaşamın temel girdisi haline gelmiştir. 

Literatürde enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler, 

enerji tüketiminin ekonomik büyümeye etkileri ve ekonomik 

büyümenin enerji tüketimine etkileri şeklinde iki yönden analiz 

edilebilmektedir. Genel kabul; artan enerji kullanımının, üretimi ve 

ekonomik büyümeyi de artıracağı, öte yandan artan ekonomik 

büyümenin de enerji tüketimine dayalı teknolojik ilerlemeler ve üretim 

sürecindeki kullanım gereği, enerji tüketimini artıracağı yönündedir. 

Özellikle 2005 yılında imzalanan Kyoto Protokolü çerçevesinde 

ülkeler; çevreye duyarlı ve çevreyi (atmosferi) daha az kirletecek üretim 

teknolojileri kullanmaya ve bir yandan ekonomik büyümelerini 

artırırken, diğer yandan enerji verimliliği ve enerji tasarrufunu da göz 

önünde bulundurmaya başlamışlardır. Bu süreçte ekonomistler; 

ekonomik büyüme ile çevre kirliliği arasındaki ilişkiyi yoğun biçimde 

analiz etmeye başlamışlardır. Bu çerçevede geliştirilen bazı önemli 

teoriler aşağıda incelenmiştir: 

2.6.1. Çevresel Kuznets Eğrisi 

Kuznets (1955) yaptığı çalışmada; gelir dağılımı ile ekonomik büyüme 

arasındaki ilişkiyi incelemiş ve bu değişkenler arasında ters U şeklinde 

bir ilişkinin var olduğunu ortaya koymuştur. Literatüre Kuznets Eğrisi 

olarak giren bu yaklaşım, küresel ısınma ve hava kirliliğinin arttığı 
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1990’lı yıllarda çevre kirliliği ve ekonomik büyüme (milli gelir) 

arasındaki ilişkiye uyarlanmış ve böylece Çevresel Kuznets Eğrisi 

literatüre girmiştir (Koçak, 2014, s. 62). Çevresel Kuznets Eğrisi (ÇKE) 

Hipotezine göre ülkeler, kişi başına düşen milli gelirleri belirli bir 

seviyeye gelinceye kadar çevre kirlenmesini göz ardı etmekte, ancak 

zamanla artan sağlık sorunları ve temiz su ve havanın yetersiz gelmeye 

başlaması nedeniyle, çevreyi koruyucu önlemler almaya 

başlamaktadırlar.  

Artan karbon dioksit (CO2) salınımı ve buna bağlı olarak meydana 

gelen küresel ısınmayı azaltabilmek adına atılan en önemli uluslararası 

adım; 1997 yılında Japonya’nın Kyoto kentinde imzalanan ve 2005’te 

yürürlüğe giren Kyoto Protokolü’dür. Bu Protokole göre; sanayileşmiş 

ülkeler, 1990'daki karbon dioksit salınım miktarlarını 2008-2012 yılları 

arasında %5 oranında azaltmayı taahhüt etmişlerdir. Protokole imza 

atan ülkeler, kendilerine özgü hedefler de belirlemişler ve bu kapsamda 

Avrupa Birliği ülkeleri, mevcut karbondioksit salınımlarını %8, 

Japonya ise %5 oranında azaltmayı taahhüt etmiştir (Korkut, 2018). Bu 

anlaşmayla birlikte ekonomistlerin ÇKE Hipotezine olan yönelimleri 

de artmıştır. Çevresel Kuznets Eğrisi Şekil 18’deki gibi gösterilebilir:  
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Şekil 18. Milli Gelir İle Çevre Kirliliği Arasında Ters U Şeklindeki İlişki 

Kaynak: Saatçi ve Dumrul (2011, s. 68)’den yararlanılarak yazar tarafından 

çizilmiştir. 

 

Şekil 18’den de görüldüğü üzere; Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezine 

göre ülkeler belirli bir gelir seviyesine (eşik değere) ulaşıncaya kadar 

çevreyi bilinçsizce kirleteceklerdir. Bu süreçte ülkeler genellikle düşük 

teknolojiye sahip olup, enerjiyi verimli kullanamamaktadırlar. Daha 

sonra gelişen teknoloji, verilen çevre bilinci eğitimleri ve çıkarılan 

çevreyi koruma yasaları, bu yasalara uymayan kişi, firma ya da ülkelere 

uygulanan ağır cezalar sayesinde çevre kirliliği azaltılmaya 

başlanacaktır. Çevresel Kuznets Eğrisi, Denklem (71) yardımıyla 

açıklanacak olursa; 

𝐶𝑂2 = 𝑎 + 𝑏𝑌 + 𝑐𝑌2                                                                                           (71) 

şeklinde parabolik bir fonksiyon ortaya çıkacaktır. Bu denklemden eşik 

değeri hesaplayabilmek için eşitliğin kişi başına düşen reel milli gelire 

(𝑌) göre birinci dereceden türevi alınıp, sıfıra eşitlenirse: 

𝑏 + 2𝑐𝑌 = 0                                                                                                          (72) 



 

118 TÜRKİYE’DE FİNANSAL GELİŞME VE ENERJİ TÜKETİMİNİN EKONOMİK 
BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Buradan Y yalnız bırakıldığında;  

𝑌 = −
𝑏

2𝑐
                                                                                                                (73) 

şekline gelecektir. Elde edilen bu Y değeri, çevre bilincinin uyandığı ve 

çevrenin daha az kirletilmeye başlandığı kişi başına düşen reel milli 

gelir seviyesini göstermekte olup, buna, eşik değer ya da dönüm noktası 

adı da verilmektedir (Saatçi ve Dumrul, 2011, s. 68-70). 

2.6.2. Diğer Yaklaşımlar 

Literatürde karbon dioksit emisyonu (çevre kirliliği) ile milli gelir 

arasındaki ilişkinin klasik (ters U şeklindeki) Çevresel Kuznets Eğrisi 

şeklinde olmayabileceğini iddia eden yeni yaklaşımlar da 

bulunmaktadır. Sinha ve Bhatt (2017); Özkoç, Yıldırım ve Kudubeş 

(2017) çevre kirliliği ile milli gelir arasındaki ilişkinin U şeklinde 

olacağını ifade etmektedirler. Bu araştırmacılara göre; yapılan 

ekonometrik analizler, tarihin ilk yıllarından başlamadığı için, zaten 

ülkeler doğayı belirli bir ölçüde kirletmiş durumdalar (Yani U’nun ilk 

çizgisinin üstündeler). Ülkeler, artan çevre bilinci, uluslararası 

yaptırımlar ve gelişen teknolojiye bağlı olarak, çevreyi daha az 

kirletmeye başlamışlardır. Ancak, bu işlemin kendine göre ek 

maliyetleri ve üretime getirdiği kısıtlamalar nedeniyle ekonomide kâr 

düşüşleri söz konusudur. Uzun dönemde daha fazla büyümek isteyen 

ekonomiler, belirli bir noktadan sonra çevre politikalarını göz ardı 

etmeye ve üretimi, kârlılığı ve ekonomik büyümelerini artırmayı 
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öncelemeye başlayacaklar/başlamaktadırlar26. Bu da çevre kirliliğinin 

tekrar artmasına neden olacaktır. Bu ilişki Şekil 19 yardımıyla da 

incelenebilir. 

 

Şekil 19. U Şeklindeki Çevresel Kuznets Eğrisi 

Kaynak: Yıldırım ve Kudubeş (2017, 330)’dan yararlanılarak yazar tarafından 

çizilmiştir. 

 

Şekil 19’da artan ekonomik büyüme ile birlikte çevre kirliliğinin 

azalacağı, ancak belirli bir eşik değerden sonra tekrar artmaya 

başlayacağı öngörülmektedir. Şahinöz ve Fotourehchi (2013); 

Bhattarai, Paudel ve Paudel (2009); Alvarez-Herranz and Balsalobre 

Lorente (2016); Allard, Takman, Uddin ve Ahmed (2018) ise çevre 

kirliliği ile milli gelir arasındaki ilişkinin N şeklinde olacağını ifade 

etmekte, yaptıkları analizlerle de bu görüşlerini desteklemektedirler. Bu 

yazarlar da konuya U şeklini savunan araştırmacılar gibi yaklaşmakta, 

sadece tarihsel perspektifi biraz daha geniş tutmaktadırlar. Bu 

 
26 Günümüzde Avrupa ülkelerinde uygulanan katı çevre kanunlarından ve 

yaptırımlardan (cezalardan) kurtulmak, ama üretim ve ekonomik büyümelerine de 

devam etmek isteyen Avrupa kökenli pek çok şirket, üretimlerini Çin’e kaydırmıştır. 

Çin’de çevre politikaları görece çok daha gevşek olduğu için şu anda Avrupa ülkeleri, 

Çin’i kirleterek büyümelerine devam etmektedir.    
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araştırmacılara göre; ülkeler ekonomik büyümelerinin ilk yıllarında 

kullandıkları düşük teknolojili ürünler, fabrikalar ve arabalar nedeniyle 

çevreyi çok kirleteceklerdir. Kişi başına düşen milli gelirin artmasıyla 

birlikte, çevre sorunlarına olan duyarlılık artacak, çevre kirliliği 

azaltılmaya çalışılacaktır. Ancak belirli bir gelir seviyesinin üstüne 

çıkabilmek için tekrar çevreyi koruma politikalarını göz ardı edecekler 

ve çevre kirliliği tekrar artmaya başlayacaktır. Bu ilişki Şekil 20 

yardımıyla da incelenebilir. 

 
Şekil 20. N Şeklindeki Çevresel Kuznets Eğrisi 

Kaynak: Bhattarai vd. (2009, s. 15)’ten yararlanılarak yazar tarafından çizilmiştir. 

 

Şekil 20’de birinci eşik değere kadar artan çevre kirliliği, sonra 

azalmaya başlayacaktır. Ancak ikinci eşik değerden sonra, ekonomik 

büyümeyi daha fazla artırabilmek adına çevreyi koruma önlemleri terk 

edilecek ve karbondioksik salınımı tekrar artmaya başlayacaktır. Bu 

şekilde birinci eşik değere kadar ekonomi sanayileşme ve kalkınma 

sürecinde iken, iki eşik değer arasında; çevre bilincinin arttığı, çevreye 

duyarlı ileri teknolojili ürün ve üretim teknolojilerinin kullanıldığı bir 

dönemi yaşamaktadır. İkinci eşik değerden sonra ise ülke, ekonomik 
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büyümesini daha fazla artırabilmek adına, çevreyi koruma önlemlerini 

göz ardı etmeye başlamıştır.  

Günümüz ekonomi dünyasını en iyi resmeden durum, Şekil 20 gibi 

gözükmektedir. Çünkü kendi ülkelerinde çevreyi koruma planları 

uygulayan gelişmiş ülkeler, ağır sanayi yatırımlarını Çin ve Hindistan 

gibi ülkelere taşımakta ve bu ülkelerde çevreyi sınırsız biçimde tahrip 

etmektedirler27. Mert ve Bozdağ (2013); Dam, Karakaya ve Bulut 

(2013); Aytun (2014); Engin Balın ve Mumcu Akan (2015) ise çevre 

kirliliği ile milli gelir arasındaki ilişkinin ters N şeklinde çıkabileceğini 

öne sürmektedir. Bu ilişki Şekil 21 yardımıyla da incelenebilir. 

 
Şekil 1. Ters N Şeklindeki Çevresel Kuznets Eğrisi 

Kaynak: Mert ve Bozdağ (2013, s. 81)’den yararlanılarak yazar tarafından 

çizilmiştir. 

 

Şekil 21’de birinci eşik değere kadar azalan çevre kirliliğinin, sonra 

artmaya başlayacağı, ikinci eşik değerden sonra ise tekrar azalmaya 

başlayacağı ön görülmektedir. Bu şekilde birinci eşik değere kadar bir 

 
27 Bu konuda detaylı bilgiler için bakınız: https://www.cnnturk.com/dunya/cinde-

hava-kirliligi-alarmi; https://www.sabah.com.tr/galeri/dunya/cinde-su-kirliligi-mide-

bulandiriyor;https://www.cnnturk.com/fotogaleri/dunya/cindeki-su-kirliligi-giderek-

artiyor?page=1 
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tarım ülkesi konumunda olan ekonomi, iki eşik değer arasında sanayi 

ülkesi olma yolunda ilerlemektedir. Bu süreçte artan enerji kullanımına 

bağlı olarak, çevre kirliliği (CO2 emisyonu) de artmaktadır.  İkinci eşik 

değerden sonra ise ülkede çevreyi koruma bilinci gelişmekte, çevreyi 

daha az kirleten üretim teknolojileri ve ürünler kullanılmaya 

başlamakta, hatta bu aşamada belki de ülke ekonomik büyümesini 

hizmetler sektörü üzerinden sürdürmektedir (Aytun, 2014, s. 7-8). 
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BÖLÜM III 

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE EKONOMİK BÜYÜME, FİNANSAL 

GELİŞME VE ENERJİ TÜKETİMİNİN DÖNEMLER 

İTİBARİYLE İNCELENMESİ 

Bu bölümde Türkiye ekonomisinde ekonomik büyüme, finansal 

gelişme ve enerji tüketimi konuları, alt dönemler itibariyle 

incelenmiştir. Bu konuda erişilebilen veriler grafik ve tablolar 

yardımyla sunulmuş ve yorumlanmıştır. 

3.1. TÜRKİYE EKONOMİSİNDE EKONOMİK BÜYÜME 

Türkiye Cumhuriyeti, 29 Ekim 1923 yılında kurulduğunda, 1900’lerin 

başından itibaren Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı 

gibi çok önemli ve büyük savaşlara girmiş, beşeri sermaye (yetişmiş 

işgücü) ve sermaye birikiminin (finansal sermayesinin ve fabrika, 

enerji, alt ve üst yapı gibi sabit sermaye stokunun) çok önemli 

bölümünü kaybetmiş durumdaydı. 1924 yılında imzalanan Lozan 

Antlaşması ile Osmanlı Devleti’nin 161,603,833 Lira borcu Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti’ne devredilmiştir (Özdemir, 2009, s. 109). Bu 

sayılanlar, genç cumhuriyetin ekonomik büyümesi üzerinde önemli bir 

engel oluşturmuştur. Türkiye’de yaşanan ekonomik büyüme süreci, 

dönemler itibariyle aşağıda incelenmiştir. 

3.1.1. 1923-1931 Dönemi Ekonomik Büyüme 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğunda; kişi başına düşen milli 

gelir batılı ülkelerde 6000 $ iken, Türkiye’de sadece 64$’dır (Eğilmez, 
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2011; TUİK, 2010). M. Kemal Atatürk, genç cumhuriyetin ekonomik 

büyüme stratejisini; liberal ekonomi düzeni olarak belirlemiştir. Bu 

kapsamda ülkede gerekli yatırım ve üretimlerin özel sektör eliyle 

yapılması arzu edilmiş, devletin; eğitim, sağlık, adalet ve savunma gibi 

asli görevleriyle ilgilenmesi gerektiği benimsenmiştir. Bu yönüyle 

belirlenen ekonomi politikası, o dönemde genel kabul gören Klasik 

İktisat Teorisi ile oldukça uyumludur. Bu liberal ekonomi politikaları 

uygulaması çerçevesinde, yabancı yatırımcıların da ülkede yapacakları 

yatırımlara kapı açık bırakılmıştır. 17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri 

arasında gerçekleştirilen İzmir İktisat Kongresinde yaptığı konuşmada 

Atatürk; “Efendiler, ekonomi sahasında düşünürken ve konuşurken 

zannedilmesin ki, biz yabancı sermayesine düşman bulunuyoruz. Hayır, bizim 

memleketimiz geniştir. Çok çalışma ve sermayeye ihtiyacımız vardır. Bundan 

dolayı kanunlarımıza bağlı olmak şartıyla yabancı sermayelerine gereken 

güvenceyi vermeye her zaman hazırız ve isteriz ki, yabancı sermayesi bizim 

çalışmamıza ve var olan ama yetersiz kalan servetimize katılsın. Bizim için ve 

onlar için faydalı sonuçlar versin” demiştir (AAMB, 2013). Bu söylevden 

de anlaşıldığı üzere; ülkede doğrudan yabancı yatırımlar yapacak 

yabancı (ya da çok uluslu) firmaların, ülkenin kanunlarına uyması ve 

başka bir art niyet taşımamaları halinde, kendilerine Türkiye’de yatırım 

ve üretim yapma fırsatları verilmiştir. Cumhuriyet’in ilanı döneminde, 

ülkedeki sanayi yatırımlarına gerekli fon desteğini (kredileri) 

sağlayabilecek finansal kuruluşlar yoktur. Bu nedenle Atatürk’ün 

öncülüğünde 1924 yılında Türkiye İş Bankası kurulmuştur. Aynı yıl 

Sanayii Teşvik Kanunu da çıkarılarak, ülkedeki sanayileşmeye hız 

verilmesine çalışılmıştır. Ancak tüm bu çabalara rağmen özel sektör 
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kendinden beklenen yatırım ve üretim faaliyetlerini tam olarak 

gerçekleştirememiştir. 1929 yılında ABD’de başlayan ve bütün dünyayı 

etkisi altına alan Büyük Buhran ile birlikte ülkedeki finansal sermaye 

daha da azalmış ve özel sektörün bu yatırımları gerçekleştiremeyeceği 

ortaya çıkmıştır. 1924-1930 dönemi ekonomik büyüme ve kişi başına 

düşen milli gelir (KBGSYH) verileri Tablo 3’te yer almaktadır.  

Tablo 3. 1924-1930 Dönemi Ekonomik Büyüme ve Kişi Başına Düşen Milli Gelir 

Verileri 

Yıl Ekonomik Büyüme (%) KBGSYH ($) 

1923 - 64,4 

1924 14,8 79,8 

1925 12,9 99,0 

1926 18,2 105,0 

1927 -12,7 91,7 

1928 10,8 84,4 

1929 21,5 105,0 

1930 2,5 78,4 

Kaynak: TUİK (2010); World Bank (2019b) 
 

Tablo 3’te yer alan ekonomik büyüme verileri, Şekil 22’ye aktarılarak, 

ülkedeki ekonomik büyüme trendi gösterilmeye çalışılmıştır. 

 
Şekil 2. 1924-1930 Dönemi Ekonomik Büyüme Verileri 

Kaynak: TUİK (2010) ve World Bank (2019b)’den alınan veriler kullanılarak yazar 

tarafından hazırlanmıştır. 
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Tablo 3 ve Şekil 22’den de görüldüğü gibi; 1924-1930 döneminde 

Türkiye’nin ekonomik büyümesi oldukça dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu 

yıllarda %15-%20 gibi normalüstü ekonomik büyüme oranları 

görülmüştür. Bu grafikte dikkati çeken bir diğer nokta da ekonomik 

büyümenin, 1929 Büyük Bunalımından önce dip yapmış olmasıdır. Bu 

durumun, krizin öncü etkilerine bağlı olabileceği değerlendirilmektedir. 

Bu dönemdeki ortalama ekonomik büyüme oranı %10’dur. 1923-1930 

döneminde kişi başına düşen milli gelirde yaşanan değişimler Şekil 

23’te yer almaktadır. Bu grafikte dikkati çeken bir diğer nokta da 

ekonomik büyümenin, 1929 Büyük Bunalımından önce dip yapmış 

olmasıdır. Bu durumun, krizin öncü etkilerine bağlı olabileceği 

değerlendirilmektedir. Bu dönemdeki ortalama ekonomik büyüme 

oranı %10’dur. 1923-1930 döneminde kişi başına düşen milli gelirde 

yaşanan değişimler Şekil 23’te yer almaktadır. 

 

Şekil 23. 1923-1930 Döneminde Kişi Başına Düşen Milli Gelir 

Kaynak: TUİK (2010) ve World Bank (2019c)’den alınan veriler kullanılarak yazar 

tarafından hazırlanmıştır. 
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Tablo 3 ve Şekil 23’e göre; Cumhuriyetin kurulmasını takip eden 1923-

1930 döneminde kişi başına düşen milli gelir ilk yıllarda hızla artmış, 

1929 Büyük Bunalımı ile birlikte azalmıştır. Bu dönemdeki kişi başına 

düşen milli gelir de ortalama 92 $’dır. Burada dikkati çeken; 1928 

yılında 84 $’a kadar düşen kişi başına milli gelirin, 1929’da 105 $’a 

yükselmesidir. Çünkü ABD’de asıl kriz 1929’da yaşanmıştır. Bu 

durumun da krizin öncü etkilerinden kaynaklanmış olabileceği, alınan 

önlemlerle kısa süreli bir toparlanma yaşanmış olabileceği, ama krizin 

uzun sürmesi nedeniyle 1930’da tekrar azaldığı değerlendirilmektedir. 

3.1.2. 1931-1949 Dönemi Ekonomik Büyüme 

Önceleri Osmanlı Bankası eliyle yurtdışında basılan kâğıt paralar, 20 

Şubat 1930’da çıkarılan 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma 

hakkındaki kanun ile hükümete devredilmiştir. Yine bu kanunla 

birlikte; Türk parasının değerinin düşmesini önleyebilmek için çok sıkı 

bir kambiyo sistemi kurulmuş, her türlü para, döviz, değerli kâğıt ve 

ziynet eşyası gibi maddelerin ihracını, ithalini, kullanımını sınırlama ve 

düzenleme yetkisi hükümete verilmiştir. Böylece ülkede Devletçilik 

dönemi başlamıştır. Devletçilik ilkesi, 1931 yılında Cumhuriyet Halk 

Partisi’nin temel ilkeleri arasına da yazılarak, partinin sembolündeki ok 

sayısı altıya çıkarılmıştır. Devletçilik ilkesi ile hayata geçirilen en 

önemli düzenleme; özel sektör eliyle gerçekleştirilemeyen yatırım 

faaliyetlerinin, devlet eliyle hayata geçirilmesi kararı olmuştur. Atatürk 

bu noktada; ilerleyen yıllarda özel sektörün güçlenmesine bağlı/paralel 

olarak, devlet eliyle kurulan bu tesislerin özel sektöre devredilmesini ve 

uzun vadede ekonomik faaliyetlerin yine özel sektör eliyle 
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yürütülmesini arzu etmiştir (Oral, 2012). 1930’un başlarında Birinci 

Beş Yıllık Sanayi Programı hazırlanmış ve 1934-1939 yılları arasında 

başarıyla uygulanmıştır. Sonrasında İkinci Beş Yıllık Sanayi Programı 

hazırlanmışsa da II. Dünya Savaşının başlamış olması nedeniyle tam 

olarak hayata geçirilememiştir (Demir, 1980, s. 110).  

Devletçilik ilkesi doğrultusunda ülke genelinde devlet eliyle birçok 

şeker, tekstil, deri, kâğıt ve çimento fabrikaları kurulmuş, alt yapı (su, 

kanalizasyon, vb.) ve üst yapı (kara ve demir yolları, elektrik santralleri, 

elektrik iletim sistemleri, vb.) faaliyetlerine hız verilmiştir (Emer, 

2018). Bu çabaların bir sonucu olarak 1938 yılına gelindiğinde ortalama 

kişi başına düşen milli gelir, Büyük Bunalım nedeniyle batılı ülkelerde 

4800 $’a düşerken, Türkiye’de 126 $’a yükselmiştir (Eğilmez, 2011; 

TUİK, 2010). 1939-1945 döneminde yaşanan II. Dünya Savaşı, tüm 

dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de yakından etkilemiştir. Türkiye, bu 

savaşa girmemiş olmakla birlikte, her an girmek zorunda 

kalabilecekmiş gibi gerekli bütün hazırlıkları yapmıştır. Bu da ülkede 

yatırım ve üretim atmosferinin yerini, savaş atmosferinin almasına, 

ekonomideki kıt kaynakların, savaş endüstrisine aktarılmasına neden 

olmuştur. Osmanlı Devletinden devralınan borçların ödenebilmesi için 

1942 yılında Varlık Vergisi çıkartılmış, 1954 yılında borçların tamamı 

ödenmiştir. Bu borçlardan kalan bazı bono ödemeleri 1989 yılına kadar 

devam etmiştir (Eğilmez, 2011). II. Dünya Savaşının bitmesiyle 

birlikte, dünya genelinde savaşın neden olduğu yıkımları ortadan 

kaldırmaya, uluslararası işbirliği ve ekonomik aktiviteleri artırmaya 
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yönelik olarak Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Para Fonu 

(International Monetary Found: IMF) kurulmuştur.  

Türkiye bu organizasyonların kurucu üyeleri arasında yer almış, yurtiçi 

ve yurtdışı ekonomik faaliyetlere önem vermiştir. 1945 yılında çok 

partili hayata geçen Türkiye, 1946’da kendi traktörünü ve uçağını 

üretebilir duruma gelmiştir. 7 Eylül 1946’da ilk büyük devalüasyon 

gerçekleştirilmiş ve TL %116 oranında devalüe edilerek 1 $=2,83 TL 

yapılmıştır (Haber Türk, 2019). 1931-1949 dönemi ekonomik büyüme 

ve kişi başına düşen milli gelir (KBGSYH) verileri Tablo 4’te yer 

almaktadır.  

Tablo 4. 1931-1949 Dönemi Ekonomik Büyüme ve Kişi Başına Düşen Milli Gelir 

Verileri 

Yıl Ekonomik Büyüme (%) KBGSYH ($) 

1931 8,2 67,6 

1932 -10,6 55,7 

1933 15,5 63,4 

1934 6,3 66,2 

1935 -3,0 69,8 

1936 23,1 88,8 

1937 1,5 93,0 

1938 9,5 125,6 

1939 6,9 128,7 

1940 -4,8 147,4 

1941 -10,4 181,5 

1942 5,5 371,9 

1943 -9,8 548,3 

1944 -5,1 392,8 

1945 -15,3 318,1 

1946 32,1 271,3 

1947 4,1 195,0 

1948 - 241,7 

1949 -5,0 225,6 

 Kaynak: TUİK (2010); World Bank (2019b) 
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Tablo 4’te yer alan ekonomik büyüme verileri, Şekil 24’e aktarılarak, 

ülkedeki ekonomik büyüme trendi gösterilmeye çalışılmıştır. 

 

Şekil 24. 1931-1949 Dönemi Ekonomik Büyüme Verileri 

Kaynak: TUİK (2010) ve World Bank (2019b)’den alınan veriler kullanılarak yazar 

tarafından hazırlanmıştır. 

 

Tablo 4 ve Şekil 24’ten de görüldüğü gibi; 1931-1949 döneminde de 

Türkiye ekonomisi oldukça dalgalı bir seyir izlemiştir. Ekonomik 

büyüme oranı; önce II. Dünya Savaşının etkisiyle azalmış, sonra 1946 

yılında, baz etkisinin de yardımıyla, dünyada eşine az rastlanır şekilde 

%32’ye kadar çıkmıştır. Bu dönemdeki ortalama büyüme oranı %3’tür. 

1931-1949 döneminde kişi başına düşen milli gelirde yaşanan 

değişimler Şekil 25’te yer almaktadır. 
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Şekil 3. 1931-1949 Döneminde Kişi Başına Düşen Milli Gelir 

Kaynak: TUİK (2010) ve World Bank (2019c)’den alınan veriler kullanılarak yazar 

tarafından hazırlanmıştır. 

 

Tablo 4 ve Şekil 25’e göre; 1929’da 105 $’a kadar yükselen kişi başına 

düşen milli gelir, 1932 yılında 56 $’a kadar düşmüştür. Sonrasında 

yapılan atılımlarla hızla artmaya başlamış olan kişi başına düşen milli 

gelir, 1943 yılında 548 $’a kadar yükselmiştir. Bu dönemdeki kişi 

başına düşen milli gelir de ortalama 192 $’dır. 

3.1.3. 1950-1960 Dönemi Ekonomik Büyüme 

14 Mayıs 1950’de tek parti (Cumhuriyet Halk Partisi) hükümeti 

değişmiş, yerine Demokrat Parti göreve gelmiştir. 1950-1953 

döneminde Güney Kore ile Kuzey Kore arasında yaşanan savaşta, ABD 

ile birlikte Güney Kore saflarında yer alan Türkiye, 1952’de Kuzey 

Atlantik Antlaşması Örgütü (North Atlantic Treaty Organization: 

NATO)’ya kabul edilmiştir. Bu dönemde görece daha liberal ekonomi 

politikaları uygulanmış, 18 Ocak 1954’te 6224 sayılı Doğrudan 

Yabancı Yatırımları teşvik eden ve yabancı yatırımcılara birçok yasal 

destekler sağlayan yasa devreye girmiştir. Bu sayede ülkeye daha fazla 

yabancı yatırımcı çekilmesi hedeflenmiştir. O yıllarda ABD Dış İşleri 
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Bakanı olan George Marshall tarafından 1947 yılında açıklanan ve bir 

kısım ülkeleri komünizmin etkilerinden korumayı hedefleyen 

(antikominist) Marshall Planı çerçevesinde, 16 Avrupa ülkesine 15 

Milyar Dolarlık yardım yapılmasına karar verilmiştir. Türkiye de bu 

kapsamda ABD’den kendisine 615 Milyon $ yardım yapılmasını talep 

etmişse de bu talebi geri çevrilmiştir. Ancak yapılan görüşmeler 

sonucunda Türkiye ABD’den 1948-1951 döneminde 62.376.000 $ 

yardım, 72 Milyon $ da kredi almıştır (Uyar, 2018).  

Dışa açılma çabalarının başladığı 1950 yılında 218 Milyon $ olan 

ülkenin dış borcu, 1955 yılında 1 Milyar 686 Milyon $’a yükselmiştir. 

Dış ticaret açığını azaltabilmek için 1958 yılında yaklaşık %221 

oranında devalüasyon yapan Türkiye’de 1 $=2,80 TL’den 1 $=9 TL 

haline getirilmiştir (Şahin, 2018). 1950-1960 dönemi ekonomik 

büyüme ve kişi başına düşen milli gelir (KBGSYH) verileri Tablo 5’te 

yer almaktadır.  

Tablo 5. 1950-1960 Dönemi Ekonomik Büyüme ve Kişi Başına Düşen Milli Gelir 

Verileri 

Yıl Ekonomik Büyüme (%) KBGSYH ($) 

1950 9,4 236,4 

1951 12,8 276,6 

1952 12,0 309,4 

1953 11,2 350,8 

1954 -2,9 347,9 

1955 8,1 406,5 

1956 3,3 457,6 

1957 7,9 588,8 

1958 4,6 683,4 

1959 4,6 828,7 

1960 2,9 509,4 

 Kaynak: TUİK (2010); World Bank (2019b) 
 



 

 133 

Tablo 5’te yer alan ekonomik büyüme verileri, Şekil 26’ya aktarılarak, 

ülkedeki ekonomik büyüme trendi gösterilmeye çalışılmıştır. 

 

Şekil 26. 1950-1960 Dönemi Ekonomik Büyüme Verileri 

Kaynak: TUİK (2010) ve World Bank (2019b)’den alınan veriler kullanılarak yazar 

tarafından hazırlanmıştır. 

 

Tablo 5 ve Şekil 26’dan görüldüğü gibi; 1950-1960 döneminde Türkiye 

ekonomisi genel olarak pozitif büyümüş, sadece 1954 yılında %3 

küçülmüştür. Bu dönemdeki ortalama büyüme oranı %7’dir. Özellikle 

1951-1952 döneminde yaşanan %12-%13 düzeyindeki büyüme oranı 

dikkat çekmektedir. 1950-1960 döneminde kişi başına düşen milli 

gelirde yaşanan değişimler Şekil 27’de yer almaktadır. 
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Şekil 27. 1950-1960 Döneminde Kişi Başına Düşen Milli Gelir 

Kaynak: TUİK (2010) ve World Bank (2019c)’den alınan veriler kullanılarak yazar 

tarafından hazırlanmıştır. 

 

Tablo 5 ve Şekil 27’ye göre; 1950 yılında 226 $ olan kişi başına düşen 

milli gelir, 1959 yılında 829 $’a kadar yükselmiştir. Artış oranı, 

yaklaşık olarak %267’dir. Bu büyük bir ekonomi başarısıdır. Bu 

başarının arkasında; hem 1950-1960 döneminde izlenen liberal 

ekonomi politikaları, hem de Marshall Yardımları ve Doğrudan 

Yabancı Yatırımları vardır. 1959’dan sonra yaşanan ekonomik 

sıkıntılar ve 27 Mayıs 1960’ta gerçekleşen askeri darbe nedeniyle kişi 

başına düşen milli gelir 1960 yılında %38 oranında azalarak 509 $’a 

gerilemiştir. Bu dönemdeki kişi başına düşen milli gelir de ortalama 454 

$’dır. 

3.1.4. 1961-1979 Dönemi Ekonomik Büyüme 

15 Ekim 1961’de ülkede genel seçimler yapılmış, 1963 yılında planlı 

ekonomi dönemi başlatılmıştır. Buna göre ülkenin 1963-1977 

döneminde uygulayacağı ekonomi politikaları, I. ve II. Beş Yıllık 

Kalkınma Planları ile hayata geçirilmiştir. I. Beş Yıllık Kalkınma 
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Planında; alt yapı faaliyetlerine, istihdam sorununun çözümüne ve 

ekonomiyi yeniden düzenleme konularına ağırlık verilirken, II. Beş 

Yıllık Kalkınma Planında; sanayi sektörünün ekonomide lokomotif 

sektör olması ilkesi benimsenmiştir (Kalkınma Bakanlığı, 2017). 

Ancak bu planlar tam uygulanamadan 12 Mart 1971 Askeri Muhtırası, 

1973 I. Petrol Krizi ve 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı yaşanmıştır. 1974 ve 

1978’de yaşanan artçı petrol krizleri ve 1977-1980 döneminde ülkede 

yaşanan yaygın iç çatışmalar (sokak olayları) nedeniyle ekonomide 

önemli sıkıntılar yaşanmış, dönemin başbakanı Süleyman Demirel’in 

ifadesiyle Hazine 70 Cent’e muhtaç hale gelmiştir (TBMM, 1979, s. 

5787). 10 Ağustos 1970’te Türk Lirası %66 oranında devalüe edilerek, 

1 $=9 TL’den 1$=15 TL’ye yükseltilmiştir. Zamanla bu da yeterli 

gelmemiş ve TL 1978 yılında %26,6 daha devalüe edilerek, 1 $=19 TL 

haline getirilmiştir (Haber Türk, 2019). Bu dönemde uygulanan 

ekonomi politikaları genel olarak; içe dönük, ithal ikamesine dayalı, 

uluslararası ticari faaliyetlerin büyük ölçüde devlet kontrolünde olduğu, 

gümrük vergilerinin yüksek, döviz taşıma ve dövizle işlem yapmanın 

büyük oranda yasaklandığı bir dönemdir. 1961-1979 dönemi ekonomik 

büyüme ve kişi başına düşen milli gelir verileri Tablo 6’da yer 

almaktadır.  
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Tablo 6. 1961-1979 Dönemi Ekonomik Büyüme ve Kişi Başına Düşen Milli Gelir 

Verileri 

Yıl Ekonomik Büyüme (%) KBGSYH ($) 

1961 1,2 283,8 

1962 5,6 309,4 

1963 9,1 350,7 

1964 5,5 369,6 

1965 2,8 386,4 

1966 11,2 444,5 

1967 4,7 481,7 

1968 6,8 526,2 

1969 4,1 571,6 

1970 3,2 489,9 

1971 5,6 455,1 

1972 7,4 558,4 

1973 3,3 686,5 

1974 5,6 927,8 

1975 7,2 1136,4 

1976 10,5 1276,0 

1977 3,4 1427,4 

1978 1,5 1549,6 

1979 -0,6 2079,2 

Kaynak: TUİK (2010); World Bank (2019b) 
 

Tablo 6’da yer alan ekonomik büyüme verileri, Şekil 28’e aktarılarak, 

ülkedeki ekonomik büyüme trendi gösterilmeye çalışılmıştır. 

 

Şekil 28. 1961-1979 Dönemi Ekonomik Büyüme Verileri 

Kaynak: World Bank (2019b)’den alınan veriler kullanılarak yazar tarafından 

hazırlanmıştır. 
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Tablo 6 ve Şekil 28’e göre; 1961-1979 döneminde ekonomik büyüme 

genel olarak pozitif, ancak küçük değerlerden oluşmaktadır. Bu 

dönemdeki ortalama büyüme oranı %5’tir. Bu dönemdeki en dikkat 

çekici büyüme oranları; 1966 yılında %11, 1976 yılında %10 şeklinde 

gerçekleşmiştir. 1961-1979 döneminde kişi başına düşen milli gelirde 

yaşanan değişimler Şekil 29’da yer almaktadır. 

 

Şekil 49. 1961-1979 Döneminde Kişi Başına Düşen Milli Gelir 

Kaynak: TUİK (2010) ve World Bank (2019c)’den alınan veriler kullanılarak yazar 

tarafından hazırlanmıştır. 
 

Tablo 6 ve Şekil 29’a göre; 1961 yılında 284 $ olan kişi başına düşen 

milli gelir, 1979 yılında 2079 $’a kadar yükselmiştir. Artış oranı 

yaklaşık %632’dir. Bu da çok büyük bir ekonomi başarısıdır. Bu 

başarının arkasında; ilgili dönemde uygulanan I. ve II. Beş Yıllık 

Kalkınma Programları ve sanayileşmeye verilen özel önemin olduğu 

değerlendirilmektedir. Ayrıca ilgili dönemde yaşanan yüksek enflasyon 

da bu nominal artışta etkili olmuştur. Grafikte 1971 askeri muhtırası 

nedeniyle yaşanan düşme dikkati çekmektedir. Sonrasında yaşanan 

petrol krizleri ve Kıbrıs Barış Harekâtı’na rağmen ekonomide yaşanan 
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büyük yükseliş, takdire layıktır. Bu dönemdeki kişi başına düşen milli 

gelir de ortalama 753 $’dır. 

3.1.5. 1980-2001 Dönemi Ekonomik Büyüme 

24 Ocak 1980 Ekonomik İstikrar Kararları ile birlikte, ihracata dayalı 

ekonomik büyüme modeli benimsenmiş, ithalat ve ihracat faaliyetleri 

büyük oranda serbestleştirilmiştir. Ancak 12 Eylül 1980’de gerçekleşen 

askeri darbe ile birlikte sivil yönetim askıya alınmış, bu programın 

uygulanması da gecikmiştir. 1983 yılında seçimler yapılarak, Turgut 

Özal başbakanlığındaki sivil hükümet göreve gelmiştir. 1 Ocak 1986’da 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası açılmış, 11 Ağustos 1989’da Türk 

Parasının Değerini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar yürürlüğe 

girmiştir. Bu kararla birlikte Türk Lirası, yabancı para birimleri 

karşısında kolaylıkla çevrilebilir (konvertibl) hale getirilmiş, döviz 

taşımak, kullanmak, yurtdışına döviz göndermek veya yurtdışından 

döviz getirmek serbest hale getirilmiştir. Bu yasayla aynı zamanda Türk 

vatandaşlarının yurtdışında, diğer ülke vatandaşlarının da Türkiye’de 

hisse senedi, bono veya tahvil alabilmeleri, bankalarda vadeli-vadesiz 

mevduat hesabı açabilmeleri serbest hale getirilmiştir. Böylece ülkede 

ticari ve finansal liberalizasyon gerçekleştirilmiştir. Irak’ın Kuveyt’i 

işgal etmesiyle 1991 yılında I. Körfez Savaşı yaşanmış, bu da 

Türkiye’nin Ortadoğu ülkeleriyle olan dış ticaretine önemli ölçüde 

zarar vermiştir. Artan cari işlemler açığı ve dövizde yaşanan aşırı 

dalgalanmalara bağlı olarak 5 Nisan 1994 ekonomik krizi yaşanmış, 

ekonomi %4,8 oranında küçülmüştür. İhracata dayalı ekonomik 

büyüme modelini hayata geçirebilmek adına Avrupa Birliği (AB) 
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ülkeleriyle gümrüksüz dış ticaret yapılabilmesine olanak sağlayacak 

olan Gümrük Birliği (GB) Anlaşması Mart 1995’te imzalanmış, 1 Ocak 

1996’da yürürlüğe girmiştir. 1990’lı yıllar ülkede yüksek enflasyon ve 

yüksek faizlerin yaşandığı bir dönem olmuştur. Bu dönemdeki ortalama 

enflasyon %75’tir (World Bank, 2019a). 1994 yılında faiz oranları 

%100’ün üzerine çıkmıştır (Hürriyet, 2000). 1995 Meksika ekonomik 

krizi, 1997 Güney Asya finans krizi ve 1998 Rusya borç krizlerinin 

etkisiyle Türkiye ekonomisi de önemli zorluklar yaşamış, sık sık iktidar 

değişiklikleri ve koalisyon dönemleri görülmüştür. Ekonomide ve 

siyasette yaşanan bu istikrarsızlıklar Türkiye’de döviz kurunun 

istikrarını önemli ölçüde bozmuştur. Bunun sonucunda Kasım 2000 ve 

Şubat 2001 bankacılık ve döviz krizleri yaşanmıştır. 2001 krizinden 

sonra Türkiye’de 25 banka iflas etmiş, ekonomi %5,9 oranında 

küçülmüştür. Bu krizin etkisiyle Şubat ve Mayıs 2001’de faiz oranları 

kısa bir süreliğine de olsa %7500’ü görmüştür (Şatıroğlu, 2001). 2001 

krizinde TL de önemli ölçüde değer kaybetmiştir. Öyle ki 21 Şubat 

2001’de 6,85 TL olan 1 $, 22 Şubat’ta 9,60 TL’ye yükselerek, TL 

yaklaşık %40 değer kaybetmiştir. 1980-2001 dönemi ekonomik 

büyüme ve kişi başına düşen milli gelir verileri Tablo 7’de yer 

almaktadır.   
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Tablo 7. 1980-2001 Dönemi Ekonomik Büyüme ve Kişi Başına Düşen Milli Gelir 

Verileri 

Yıl Ekonomik Büyüme (%) KBGSYH ($) 

1980 -2,4 1564,2 

1981 4,9 1579,1 

1982 3,6 1402,4 

1983 5,0 1310,3 

1984 6,7 1246,8 

1985 4,2 1368,4 

1986 7,0 1510,7 

1987 9,5 1705,9 

1988 2,3 1745,4 

1989 0,3 2021,9 

1990 9,3 2794,4 

1991 0,7 2735,7 

1992 5,0 2842,4 

1993 7,7 3180,2 

1994 -4,7 2270,3 

1995 7,9 2897,9 

1996 7,4 3053,9 

1997 7,6 3144,4 

1998 2,3 4496,5 

1999 -3,4 4108,1 

2000 6,6 4316,5 

2001 -6,0 3119,6 

 Kaynak: TUİK (2010); World Bank (2019b) 

 

Tablo 7’de yer alan ekonomik büyüme verileri, Şekil 30’a aktarılarak, 

ülkedeki ekonomik büyüme trendi gösterilmeye çalışılmıştır 

 

Şekil 50. 1980-2001 Dönemi Ekonomik Büyüme Verileri 

Kaynak: World Bank (2019b)’den alınan veriler kullanılarak yazar tarafından 

hazırlanmıştır. 
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Tablo 7 ve Şekil 30’a göre; Türkiye ekonomisi 1980-2001 döneminde 

genelde pozitif büyümüştür. 1980 askeri darbesinin, 1994 ve 2001 

ekonomik krizlerinin etkileri grafikte net biçimde görülebilmektedir. 

Bu dönemdeki ortalama ekonomik büyüme oranı %4’tür. Bu grafikte, 

Türkiye’nin 1999 yılında da küçük çaplı bir ekonomik kriz yaşadığı 

görülmektedir. Bu krizin, Ağustos 1998’de Rusya’nın yaşadığı borç 

krizi ve sonrasında moratoryum (borçlarını ödeyemeyeceğini) ilan 

etmesiyle ve 17 Ağustos 1999’da yaşanan 7,2 şiddetindeki Marmara 

depremiyle ilintili olabileceği değerlendirilmektedir. 1980-2001 

döneminde kişi başına düşen milli gelirde yaşanan değişimler Şekil 

31’de yer almaktadır. 

 

Şekil 31. 1980-2001 dönemi kişi başına düşen milli gelir verileri 

Kaynak: World Bank (2019c)’den alınan veriler kullanılarak yazar tarafından 

hazırlanmıştır. 

 

Tablo 7 ve Şekil 31’e göre; Türkiye’de 1980-2001 döneminde kişi 

başına düşen milli gelir oldukça dalgalı bir seyir izlemiştir. 12 Eylül 

1980 askeri darbesiyle 1247 $’a kadar gerileyen kişi başına düşen milli 

gelir, 1998 yılında 4496 $’a kadar yükselmiştir. 1991’deki I. Körfez 
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Savaşı, 5 Nisan 1994 Döviz Krizi, 1998 Rusya borç krizi ve 21/22 Şubat 

2001 bankacılık ve döviz krizinin, Türkiye’deki kişi başına düşen milli 

gelir üzerinde olumsuz etkileri olduğu görülmektedir. 1980-2001 

döneminde kişi başına düşen ortalama milli gelir 2473 $’dır. 

3.1.6. 2002 ve Sonrası Dönemde Ekonomik Büyüme 

2001 krizi sonrasında ekonomide; bir taraftan sıkı maliye politikaları 

ile kamu borçları azaltılmaya çalışılırken (mali disiplin), diğer yandan 

da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tam bağımsız hale 

getirilmiştir. Diğer yandan Bankacılık Denetleme ve Düzenleme 

Kurulu (BDDK) eliyle bankacılık sektörü sıkı takibe alınmıştır. Dünya 

Bankası ekonomistlerinden Kemal Derviş öncülüğünde hazırlanan 

Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı 15 Nisan 2001’de yürürlüğe 

girmiştir. Bu programda; TCMB’nin en önemli hedefinin enflasyonu 

düşürmek (fiyat istikrarını sağlamak) olduğu kayda geçirilmiştir. Bu 

çerçevede TCMB, 2002-2005 döneminde örtük, sonrasında açık 

enflasyon hedeflemesi rejimi uygulamaya başlamıştır. 17 Haziran 

2003’te çıkarılan 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DYY) 

Kanunu ile ülkeye daha fazla yabancı yatırımcı çekilmesi amaçlanmış, 

Aralık 2004’te AB ile tam üyelik müzakereleri başlatılmıştır. Bu 

gelişmeler sonucunda ülkeye yönelik yabancı ilgisi ve yatırımları 

artmış, 2005 yılında 10 Milyar $ civarında olan DYY miktarı 2006 - 

2008 döneminde ortalama 20 Milyar Doları bulmuştur. Bu dönemde 

tarihteki en önemli özelleştirme faaliyetleri de gerçekleştirilmiş ve bu 

yolla Hazineye 60 Milyar Dolar civarında para girişi olmuştur 

(Bloomberght, 2016). Ancak 15 Eylül 2008’de ABD’li yatırım bankası 
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Lehman Brothers’in batmasıyla gün yüzüne çıkan küresel ekonomik 

krizle birlikte ABD ve Avrupa’da harcanabilir gelir miktarları düşmüş, 

bu da Türkiye’nin söz konusu ülkelere olan ihracatını azaltmıştır. 

İhracatta yaşanan bu düşme, firmaları işçi çıkarmaya yöneltmiş, bu da 

ülkedeki işsizliğin Şubat 2009’da %16,2’ye yükselmesine neden 

olmuştur. Ülkenin ihracatı %23 azalmış, ekonomik büyüme 2009’da -

%4,7 olmuştur.  

Türkiye, krizle birlikte uyguladığı genişletici para ve maliye politikaları 

sayesinde 2008:Q4-2009:Q3 döneminde negatif büyüyen ekonomisini 

2009:Q4’te pozitife çevirmeyi başarmıştır. Ekonomi 2010 yılında baz 

etkisinin de katkısıyla %8.48, 2011’de %11,11 büyümüştür. Ancak bu 

kez de cari işlemler açığı 75 Milyar $ ile GSYH’nin %9,9’una 

ulaşmıştır. Bunun üzerine TCMB, BDDK ve diğer paydaşların aldıkları 

önlemlerle ekonomik büyüme bir miktar düşürülerek, cari işlemler 

açığının, ülkeyi yeni bir ekonomik krize sürüklemesinin önüne 

geçilmiştir. 2013 sonrası dönemde ABD Merkez Bankası FED’in 

genişletici para politikalarını kademeli olarak sona erdirmesi ve Eylül 

2015’ten itibaren daraltıcı para politikaları uygulamasının başlamasıyla 

birlikte Türkiye’nin ekonomik büyümesi de görece azalmıştır. Buna 

rağmen 2017 yılında %7,44 oranında büyüyen ekonomi, 2018’de 

sadece %2,56 oranında büyüyebilmiştir. 2002-2018 dönemi ekonomik 

büyüme ve kişi başına düşen milli gelir verileri Tablo 8’de yer 

almaktadır.   

 

 



 

144 TÜRKİYE’DE FİNANSAL GELİŞME VE ENERJİ TÜKETİMİNİN EKONOMİK 
BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Tablo 8. 2002-2018 Dönemi Ekonomik Büyüme ve Kişi Başına Düşen Milli Gelir 

Verileri 

Yıl Ekonomik Büyüme (%) KBGSYH ($) 

2002 6,4 3659,9 

2003 5,6 4718,2 

2004 9,6 6040,6 

2005 9,0 7384,3 

2006 7,1 8035,4 

2007 5,0 9711,9 

2008 0,8 10854,2 

2009 -4,7 9038,5 

2010 8,5 10672,4 

2011 11,1 11335,5 

2012 4,8 11707,3 

2013 8,5 12519,4 

2014 5,2 12095,9 

2015 6,1 10948,7 

2016 3,2 10820,6 

2017 7,4 10499,7 

2018 2,6 9311,4 

Kaynak: TUİK (2010); World Bank (2019b) 

 

Tablo 8’de yer alan ekonomik büyüme verileri, Şekil 32’ye aktarılarak, 

ülkedeki ekonomik büyüme trendi gösterilmeye çalışılmıştır. 

 

Şekil 32. 2002-2018 Dönemi Ekonomik Büyüme Verileri 

Kaynak: World Bank (2019b)’den alınan veriler kullanılarak yazar tarafından 

hazırlanmıştır. 
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Tablo 8 ve Şekil 32’ye göre; 2002-2018 döneminde Türkiye 

ekonomisinin yaşadığı tek kriz, 2008 küresel ekonomik krizidir. Bu 

krizle birlikte ekonomi %4,7 oranında küçülmüştür. 2011 yılında 

dünyada Çin’den sonra en fazla büyüyen ülke olan Türkiye, bu yılda 

%11,11’lik büyümeye ulaşmıştır. 2002-2018 dönemi ortalama büyüme 

oranı %6’dır. 2002-2018 döneminde kişi başına düşen milli gelirde 

yaşanan değişimler Şekil 33’te yer almaktadır. 

 

Şekil 33. 2002-2018 dönemi kişi başına düşen milli gelir verileri 

Kaynak: World Bank (2019c)’den alınan veriler kullanılarak yazar tarafından 

hazırlanmıştır. 

 

Tablo 8 ve Şekil 33’e göre; Türkiye’de 2002-2018 döneminde kişi 

başına düşen milli gelir, 2008 küresel ekonomik krizine kadar oldukça 

net biçimde artmıştır. 2002 yılında 3660 $ olan kişi başına düşen milli 

gelir, %196 oranında artarak, 2008 yılında 10854 $’a kadar 

yükselmiştir. Krizle birlikte 9039 $ seviyesine inen kişi başına düşen 

milli gelir, 2013 yılında 12519 $ ile tarihi zirvesini görmüştür. 

Sonrasında döviz kurlarında yaşanan artış ve diğer faktörlerin etkisiyle 

azalma trendine giren kişi başına düşen milli gelir, 2018 yılında 9311 $ 
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olmuştur. 2002-2018 döneminde kişi başına düşen ortalama milli gelir 

9374 $’dır. 

3.2. TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANSAL GELİŞME 

Türkiye ekonomisinde finansal gelişme, 1980 öncesi ve sonrası için 

ayrıştırılarak incelenmiştir. Ayrıca 1980 sonrası dönem de kendi içinde 

1980-1988; 1989-2001 ve 2002 sonrası şeklinde irdelenmiştir. 

3.2.1. 1923-1979 Dönemi Finansal Gelişme 

Osmanlı Devleti’nde para ve sermaye piyasalarının kuruluşu 1800’lü 

yılların sonlarına kadar dayansa da o dönemde genellikle Galata 

Bankerleri28 gibi küçük oluşumlar eliyle yürütülen finansal işlemler 

(daha çok da borç alıp-verme), modern anlamda bir finansal sisteme 

dönüşememiştir. 1863’te Fransız ve İngiliz sermayesi ile Bank-ı 

Osmani-i Şahane (Osmanlı Bankası) kurulmuş, 1866’da Fransa’daki 

borsa taklit edilerek, Dersaadet Tahvilât Borsası hayata geçirilmiştir. 

Daha çok devlet kontrolünde kalan borsa işlemleri, devletin borçlanma 

işlemlerine aracılık etmekte kullanılmıştır (Beşirli, 2009, s. 196-205). 

1906 yılında çıkartılan bir tüzükle Esham ve Tahvilat Borsası adını alan 

borsa, Osmanlı Devleti’nin yıkılmasına kadar faaliyetlerine devam 

etmiştir (Palu, 2010, s. 10-11). Osmanlı Devleti’nin yıkılış sürecinde 

yaşadığı uzun süreli savaşlar ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması 

 
28 Genellikle sarraflardan oluşan bu kişiler, çoğunlukla Ermeni veya Yahudi 

işadamları idi.  



 

 147 

sürecinde verilen Kurtuluş Savaşı, yurttaşların sahip oldukları finansal 

sermayenin önemli ölçüde azalmasına neden olmuştur.  

Osmanlı Devleti yıkıldığında geriye, çoğunlukla yabancıların 

kontrolünde olan bir Osmanlı Bankası, aktif çalışmayan bir borsa 

teşkilatı ve yüklü miktarda borç kalmıştır. 17 Şubat-4 Mart tarihleri 

arasında, 1135 delegenin katılımı ile gerçekleştirilen İzmir İktisat 

Kongresinde alınan önemli kararlardan biri de sanayi yatırımcılarına 

sağlanacak kredi meselesidir. Kongrede bu sorunun çözümü için acil 

önlemler alınması gerektiği vurgulanmıştır. Bu amaçla, Cumhuriyetin 

ilanını takip eden 26 Ağustos 1924’te İş Bankası kurulmuştur (Koç, 

2000, s. 149-151). Genç Cumhuriyet’te borsa faaliyetleri de 

unutulmamış, 1929 yılında kabul edilen Menkul Kıymetler ve Kambiyo 

Borsaları Kanunu ile borsa faaliyetleri yeniden düzenlenerek, İstanbul 

Menkul Kıymetler Borsası kurulmuştur. 1938 yılında İMKB kapatılmış 

ve Kambiyo, Esham ve Tahvilat Borsası adı altında Ankara’ya 

taşınmıştır. 1941 yılına kadar Ankara’da hizmet veren borsa, yeniden 

İstanbul’a taşınmış ve 1981 yılına kadar Türk finansal sistemi açısından 

çok büyük bir role sahip olmadan işleyişini sürdürmüştür (Borsa Nish, 

2014). 

Bakıldığında, 1980 öncesi dönemde bankacılık sektörü önemli ölçüde 

devlet kontrolünde olup, döviz cinsi işlemler çok sıkı denetime tabidir 

(Kambiyo Sistemi). Bu dönemde bankaların genel görevi; ülkenin 

sanayileşmesi için gerekli olan kredileri sağlamak olarak belirlenmiştir. 

Yine bu dönemde mevduat ve kredi faizleri devlet tarafından 

belirlenmiştir. Enflasyon yüksek olduğu için genellikle negatif reel 
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faizlerin söz konusu olduğu bu dönemde, bankalar ve devlet, selektif 

(tercihli) kredi sistemi uygulayarak, belirli sektörlerin kalkınmasını 

hızlandırmaya çalışmışlardır. Kurumsallaşmış bir mali sistemin 

olmadığı bu dönemde, aracılık ücretleri ve mali işlemlerden elde edilen 

gelirlere uygulanan vergi oranları yüksek olmuştur. Menkul kıymetler 

piyasası olmadığı için şirketler hisse senedi ihraç edemeyip, 

yatırımlarını sadece öz sermayeleri ve kredilerle gerçekleştirmek 

zorunda kalmışlardır. Bankaların genellikle büyük şirketler tarafından 

kurulduğu bu dönemde, şirket sahipliği ve banka sahipliği iç içe 

geçmiştir. Türk Lirası piyasasının yok denecek kadar zayıf olduğu bu 

dönemde, ülkeyi finansal krizlerden koruyabilmek için disponibilite 

(hazır kullanılabilir nakit miktarı) ve zorunlu karşılık oranları oldukça 

yüksek tutulmuştur (Akdemir, 2010, s. 72-73). 

3.2.2. 1980-1988 Dönemi Finansal Gelişme 

Dönemin başbakanı Süleyman Demirel tarafından Devlet Planlama 

Teşkilatı’nın başkanlığına getirilen Turgut Özal tarafından, yine 

Süleyman Demirel’in tavsiye ve talebi ile hazırlanan 24 Ocak 1980 

Ekonomik İstikrar Kararları ile Türkiye, içe dönük, ithal ikamesine 

dayalı ekonomik büyüme modelini terk ederek, ihracat yönelik 

ekonomik büyüme modeline geçmiştir. Mevduat ve kredi faiz oranları 

serbestleştirilmiş, bankaların ve mevduat sahiplerinin döviz cinsi 

işlemleri serbest hale getirilmiştir. Finansal işlemlerden elde edilen 

gelirlerden alınan vergiler azaltılmış, aracılık hizmetleri ucuzlatılmıştır. 

Mali sistem kurumsal hale getirilmiş, yerli ve yabancı yatırımcıların 

banka kurma işlemleri kolaylaştırılmıştır. Finansal sisteme ait yasal 
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düzenlemeler kapsamında Sermaye Piyasası Kanunu 1981’de 

yürürlüğe girmiş, 1982 yılında Sermaye Piyasası Kurulu kurulmuştur. 

1983 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) hayata 

geçirilmiştir (TMSF, 2019). İMKB temelleri 1984 yılında atılmış ve 3 

Ocak 1986’da faaliyetlerine başlamıştır (Borsa İstanbul, 2010). TCMB 

bünyesinde 1986 Mart ayında Bankalararası Para Piyasası, Ağustos 

1988’de Döviz-Efektif Piyasası, Nisan 1989’da Altın Piyasası 

kurulmuş, Şubat 1987’de TCMB tarafından Açık Piyasa İşlemleri 

yapılmaya başlanmıştır (Akdemir, 2010, s. 74).  

Genel olarak değerlendirildiğinde, 1988 yılı itibariyle Türkiye’de 

toplam 60 banka faaliyet göstermekte olup, bu bankalarda 159 bin kişi 

istihdam edilmektedir (TBB, 2019b). Söz konusu bankalardaki toplam 

mevduat miktarı 38 Milyon TL, bu bankaların dağıttığı toplam kredi 

miktarı 27 Milyon TL’dir (TBB, 2019a). 

3.2.3. 1989-2001 Dönemi Finansal Gelişme 

11 Ağustos 1989’da kabul edilen Türk Parası Kıymetini Koruma 

Hakkında 32 Sayılı Karar, Türkiye’de finansal serbestleşme 

(liberalizasyon) alanındaki en önemli adımlardan biri olmuştur. Bu 

karar ile döviz türü işlemler üzerindeki Kambiyo kontrolleri ortadan 

kaldırılmış, yabancı yatırımcıların da İstanbul Menkul Kıymetler 

Borsası’nda ve Türk bankacılık sisteminde işlem yapabilmelerinin önü 

açılmıştır. Aynı zamanda yerli yatırımcıların yurtdışı finansal 

piyasalarda işlem yapmasının önünün de açıldığı bu düzenleme ile Türk 

Finansal Sistemi, uluslararası finansal sistem ile bütünleşmeye 
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başlamıştır (Özkaraca, 2019, s. 186-188). İleriye dönük finansal 

işlemlerin yapılabilmesine imkân sağlayan futures ve opsiyon 

piyasaları, İstanbul Altın Borsası bünyesinde, 1997 yılında faaliyete 

başlamış, 2001 yılına kadar bu kurum bünyesinde faaliyetlerine devam 

etmiştir (Gökkaya ve Adanacıoğlu, 2016). Bankacılık alanında gerekli 

gözetim ve denetim faaliyetlerini yürütmek üzere Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurulu 23 Haziran 1999’da kurulmuştur. Bu 

kurulun işleyişi, özellikle 2001 krizinden sonra çok daha etkin bir hal 

almıştır (Çimen, 2015). 21/22 Şubat 2001’de yaşanan bankacılık ve 

döviz krizi sonrasında 25 banka batmış, TL bir gecede piyasalarda 

%40’a yakın değer kaybetmiştir. Krizin etkilerini ortadan kaldırabilmek 

için Dünya Bankası’nda görev yapan Türk ekonomist Kemal Derviş 

ülkeye davet edilmiş ve dışardan bakan olarak kabinede göreve 

başlatılmıştır. Kemal Derviş’in öncülüğünde hazırlanan Güçlü 

Ekonomiye Geçiş Programı, 15 Nisan 2001’de yürürlüğe girmiştir. 25 

Nisan 2001’de 1211 sayılı TCMB kanununda yapılan değişiklikle 

TCMB tam bağımsız hale getirilmiş ve TCMB’nin temel amacının 

“fiyat istikrarını sağlanmak” olduğu kabul edilmiştir (Sarıgöz, 2019). 

1989-2001 dönemi bankacılık sektörü verileri Tablo 9’da yer 

almaktadır. 
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Tablo 9. 1989-2001 Dönemi Bankacılık Sektörü Verileri 

Yıl 
Mevduat 

(Milyon TL) 

Kredi  

(Milyon TL) 

Banka 

Sayısı 

Banka 

Personel 

Sayısı 

BIST İşlem 

Hacmi  

(Milyon TL) 

1989 62 46 63 161018 0,04 

1990 95 80 67 162054 0,07 

1991 166 130 66 160819 0,23 

1992 305 232 70 154519 0,17 

1993 545 434 72 151445 2,2 

1994 1275 790 67 146248 2,8 

1995 2665 1744 68 144793 6,4 

1996 6146 3860 69 148153 11,4 

1997 12546 8812 74 154864 50,2 

1998 24185 14122 75 166492 35,7 

1999 48264 21715 81 173988 546,2 

2000 68442 34206 60 170401 194,1 

2001 116647 37086 51 137495 726,2 

Kaynak: TBB (2019a, 2019b). 

 

Tablo 9’daki verilere göre; 1989 yılından itibaren bankalardaki 

mevduat miktarı ve bankaların verdiği kredi miktarı hızlı bir artış 

göstermiştir. Bu artış, Türkiye’de 1989 yılında başlayan finansal 

liberalizasyon sürecinin bir ürünüdür. 1993 yılında 72 olan banka 

sayısı, 1994 döviz krizinin etkisiyle 67’ye düşmüş, bankacılık 

sektöründe 5197 kişi işten çıkartılmıştır. 1994 krizi sonrası 1999 yılında 

81’e kadar çıkan banka sayısı, 2001 krizinin etkisiyle 51’e düşmüştür. 

2001 bankacılık ve döviz krizinde, bankacılık sektöründe çalışan 

yaklaşık 33 bin kişi işini kaybetmiştir. Borsa İstanbul’da (o zamanki 

ismiyle İMKB’de) oluşan işlem hacimlerine bakıldığında; 1989’da 

yaşanan finansal serbestleşmeyle birlikte, borsanın işlem hacminin 

hızla artmaya başladığı, özellikle 2000-2001 arasındaki artışın 3 kattan 

fazla olduğu dikkati çekmektedir. Bu durum, Türkiye’de finansal 

sistemin hızla geliştiğinin de bir göstergesidir. 
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3.2.4. 2002-2011 Dönemi Finansal Gelişme 

2001 krizine kadar hükümetlere bütçenin %15’i kadar kredi (karşılıksız 

para) verebilen TCMB, 25 Nisan 2001’den sonra bu uygulamaya son 

vermiş, yeni temel görevi olan fiyat istikrarını sağlayabilmek için 

enflasyon hedeflemesi rejimi uygulamaya başlamıştır. Bu kapsamda; 

2002-2005 döneminde örtük enflasyon rejimi uygulanmıştır.  Bu 

dönemde TCMB kendi içinde belli enflasyon hedefleri belirlemiş, 

bunları kamuoyuna açıklamaksızın, elindeki para politikası araçlarını 

kullanarak bu hedefleri tutturmaya çalışmıştır. Hedeflerini 

tutturabildiğini gören TCMB, 2006’dan sonra açık enflasyon 

hedeflemesi rejimi uygulamaya başlamıştır. Bu doğrultuda, belirlenen 

enflasyon hedefleri kamuoyuna açıklanmaya başlanmış, hedef 

tutturulamadığında, hükümete mektup yazarak bunun gerekçeleri 

açıklanmaya (bir çeşit TCMB’nin hesap vermesine) başlanmıştır 

(Durmuş, 2018, s. 10). 10 Ocak 2005’te açıklanan Basel II kriterleri, 

BDDK ve TCMB’nin işbirliği ile Türk Bankacılık Sisteminde etkin bir 

şekilde uygulanmış, bu sayede 2008 küresel ekonomik krizi en az 

zararla atlatılmıştır. Basel II kriterlerinde %12 olarak belirlenen 

sermaye yeterlilik oranı, Türk Bankacılık Sisteminde %16 olarak 

uygulanmıştır (Gökçen, 2012, s. 64). 2008 küresel ekonomik krizi 

nedeniyle yavaşlayan ekonomik faaliyetleri tekrar hızlandırabilmek 

için Nisan 2009’dan itibaren Hükümet ve TCMB işbirliği ile genişletici 

para ve maliye politikaları uygulanmaya başlanmıştır. Bu politikalar 

sayesinde ekonomi 2010 yılından itibaren yüksek hızda büyümeye 

başlamıştır. Ancak bu kez de bankacılık sektörü tarafından yurtiçine 
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verilen kredi hacmi anormal derecede (2011 yılında yıllık %35) 

büyümüş, bu da cari işlemler açığının, milli gelirin %8,9’una 

ulaşmasına ve ekonominin yeni bir kriz riskiyle karşı karşıya kalmasına 

neden olmuştur. Bunun üzerine TCMB, 22 Aralık 2011’den itibaren 

sıkı para politikaları uygulamaya başlamış, 2012 yılı bankacılık sektörü 

tarafından yurtiçine verilen kredi hacmi artış hızı hedefini %15 olarak 

açıklamıştır (Polat, 2018a, s. 159). BDDK’da hanehalkı 

borçlanmasındaki kur riskini ortadan kaldırabilmek için Türkiye’de 

yaşayan gerçek kişilerin döviz cinsi ve dövize endeksli kredi 

kullanımına son vermiştir (Eroğlu, 2018, s. 56).  2002-2011 dönemi 

bankacılık sektörü verileri Tablo 10’da yer almaktadır. 

Tablo 10. 2002-2011 Dönemi Bankacılık Sektörü Verileri 

Yıl 

Mevduat 

(Milyar 

TL) 

Kredi  

(Milyar 

TL) 

Banka 

Sayısı 

Şube 

Sayısı 

Banka 

Personel 

Sayısı 

(Bin Kişi) 

Yabancıların 

Türkiye’den 

Edindiği 

Portföy 

Yatırımları 

(Milyar $) 

BIST İşlem 

Hacmi 

(Milyon TL) 

2002 142 53 54 6106 123 NA 193 

2003 161 69 50 5966 123 NA 663 

2004 197 102 48 6106 127 NA 1106 

2005 254 152 47 6247 132 54 1339 

2006 312 217 46 6849 143 61 1025 

2007 357 279 46 7618 159 96 575 

2008 453 364 45 8790 172 43 972 

2009 507 379 45 9027 172 68 2617 

2010 614 507 45 9465 179 94 2262 

2011 699 661 44 9834 181 77 977 

Kaynak: TBB (2019a, 2019b). Not: NA: Not Available: Ulaşılamayan Veri 
 

Tablo 10’daki verilere göre; Türk Bankacılık sistemindeki kredi miktarı 

2002-2011 döneminde 4 kattan fazla artarak 669 Milyar TL’ye 

ulaşmıştır. Bu süreçte bankalarca dağıtılan kredi miktarı ise yaklaşık 13 
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kat artmış ve 661 Milyar TL olmuştur. Banka sayısında görece bir 

azalma, şube sayısında ise 2003 yılı hariç, sürekli bir artma olduğu 

görülmektedir. Bu dönemde bankalarda çalışan personel sayısının da 

sürekli arttığı dikkati çekmektedir. Yabancı yatırımcıların Türkiye’den 

aldıkları hisse senedi, bono ve tahvil miktarı ile bankalarda açtıkları 

mevduat hesaplarının toplamının 2005 yılından itibaren arttığı, 2008 

krizine bağlı olarak %60’a yakın azaldığı, sonrasında tekrar artmaya 

başladığı, ancak 2011 yılında ülkede artan cari açık kaynaklı finansal 

kriz riskine bağlı olarak azaldığı görülmektedir. Borsa İstanbul’da (o 

dönemdeki ismiyle İMKB’de) oluşan işlem hacimlerine bakıldığında, 

2002 yılında 193 Milyon TL olan işlem hacminin, 2003’te 3 katını 

aştığı, 2009 yılında 2 Milyar 617 Milyon TL’ye ulaştığı, ancak 2011 

yılında azaldığı dikkati çekmektedir. 

3.2.5. 2012 ve Sonrası Dönemde Finansal Gelişme 

TCMB tarafından 2012 yılı ilk çeyreğinde bankacılık sektörü 

aracılığıyla yurtiçine verilen kredi hacmi artış hızı %15 olarak 

uygulanmış, ancak bu kez de ekonomide büyüme durmuş nitekim 

büyüme oranı olumsuz yönde etkilenmiştir. Bunun üzerine Merkez 

Bankasına, kredi hacmi artış hızını yükseltmesi yönünde çağrılar artmış 

ve Temmuz 2012’de TCMB tarafından bu oran %20’ye yükseltilmiştir 

(Polat, 2018a). Ayrıca ülkede oluşan mali ve parasal genişlemenin 

ekonomi üzerinde oluşturduğu riskleri azaltabilmek adına 8 Haziran 

2011’de Hazine Müsteşarlığı’nın başkanlığında, TCMB, BDDK, SPK 

ve TMSF başkanlarından oluşan bir “Finansal İstikrar Komitesi” 

kurulmuştur (Özatay, 2012). Bu komite, ülkede finansal istikrarı 
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sağlayabilmek için gereken makro ihtiyati tedbirleri almakla 

görevlendirilmiştir. Bu kapsamda TCMB’ye fiyat istikrarını sağlama 

görevinin yanında, finansal istikrarı sağlama görevi de verilmiştir 

(TCMB, 2015b, s. 32). 

TCMB finansal istikrarı koruma görevi kapsamında; bir yandan zorunlu 

karşılık oranlarında, vade ve mevduat türüne göre çeşitlendirmeye 

gitmiş, diğer yandan faiz koridoru uygulamasına başlamıştır. Hatta bu 

koridoru da kendi içinde; normal borç verme ve geç likidite 

penceresinden borç verme şeklinde yeniden düzenlemiştir (TCMB, 

2014b, s. 4). 30 Aralık 2012 tarihine kadar devlete bağlı bir şirket olarak 

görev yapan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), bu tarihte 

ismi değiştirilerek, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile Borsa 

İstanbul A.Ş. (BIST) şekline getirilmiştir. Böylece bağımsız bir şirket 

statüsüne kavuşturulan BIST, Türkiye’de faaliyet gösteren diğer 

borsaları (Altın Borsası, Vadeli İşlemler Borsası, vb.) da tek çatı altında 

toplamıştır. Mayıs 2013’ten itibaren ABD Merkez Bankası FED, 

uygulamakta olduğu genişletici para politikalarını kademeli olarak 

sonlandıracağını ve zamanla daraltıcı para politikalarına geçeceğini 

açıklamış, bu durum TL’nin ABD Doları karşısında önemli ölçüde 

değer kaybetmesine ve dalgalanmasına neden olmuştur. 

BDDK, ülkedeki finansal oynaklığı azaltabilmek ve riskli varlıkları 

sınırlandırabilmek amacıyla, yurt içindeki yerleşiklerin kredi kartı 

limitlerine, asgari ödeme tutarlarına, kredi kartlarından nakit 

çekimlerine ve konut alımlarında minimum öz sermaye tutarlarına 

yönelik düzenlemelerde bulunmuştur. 8 Ekim 2013 tarihli düzenlemeye 
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göre; kredi kartı sahiplerinin bütün bankalardan alabilecekleri kredi 

kartlarının toplam limiti, aylık net gelirlerinin 4 katını aşamayacaktır. 

İlk defa kredi kartı alacak kişilerin kart limitleri ise aylık net gelirlerinin 

2 katını geçemeyecektir (2014a, s. 53-55). Yine bu yönetmeliğe göre; 

konut kredileri, konut tutarının en fazla %75’ini geçemeyecek ve kredi 

vadesi en fazla 36 ay olacaktır. Diğer kredi kartı işlemlerinde vade 

sayısı en çok 9 olarak uygulanacaktır (Polat, 2018a, s. 212-214). 2012-

2018 dönemi bankacılık sektörü verileri Tablo 11’de yer almaktadır. 

Tablo 11. 2012-2018 Dönemi Bankacılık Sektörü Verileri 

Yıl 
Mevduat 

(Milyar TL) 

Kredi  

(Milyar TL) 

Banka 

Sayısı 

Şube 

Sayısı 

Banka 

Personel 

Sayısı 

(Bin Kişi) 

Yabancıların 

Türkiye’den 

Edindiği 

Portföy 

Yatırımları 

(Milyar $) 

BIST 

İşlem 

Hacmi 

(Milyar 

TL) 

2012 770 764 45 10 234 186 133 1,97 

2013 943 1010 45 11 021 197 101 2,78 

2014 1058 1202 47 11 223 201 114 2,26 

2015 1251 1448 47 11 193 201 73 2,39 

2016 1463 1705 47 10 781 197 63 2,19 

2017 1713 2060 46 10 570 194 84 6,61 

2018 2037 2367 47 10 454 190 48 2,76 

Kaynak: TBB (2019a, 2019b). 
 

Tablo 11’deki verilere göre; 2012 yılında 770 Milyar TL olan 

bankacılık sektöründeki mevduatlar, 2018 yılında yaklaşık üç katına 

çıkarak, 2037 Milyar TL olmuştur. Aynı dönemde krediler de yaklaşık 

aynı oranda artmış ve 764 Milyar TL’den 2367 Milyar TL’ye 

yükselmiştir. Bu dönemde banka, şube ve bankacılık sektöründe çalışan 

kişi sayısının görece daha istikrarlı olduğu görülmektedir. Yabancı 

yatırımcıların sahip olduğu portföylerin 2012 yılında 133 Milyar $ ile 

en yüksek seviyesine ulaştığı, sonrasında düşmeye başladığı 
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görülmektedir. 2017 yılında yaşanan %7,4’lük ekonomik büyüme 

döneminde bir miktar artan yabancı portföy yatırımları, 2018 yılında 

tekrar azalmıştır. Borsa İstanbul’da oluşan işlem hacimlerine 

bakıldığında; 2012 yılında 1,97 Milyar TL olan işlem hacminin, 

2017’de 3 katını aşarak 6,61 Milyar TL’ye ulaştığı, ancak 2018 yılında 

önemli ölçüde azaldığı görülmektedir. 

3.2.6. Türkiye’de Finansal Gelişme ile Ekonomik Büyüme 

Arasındaki İlişkiler 

Finansal gelişme genel olarak; bankacılık sektörü ve menkul kıymetler 

borsası üzerinden tanımlandığı için, çalışmanın bu aşamasında da 

Türkiye’de finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler, 

bu değişkenler üzerinden incelenmiştir. Bu amaçla; Türk bankacılık 

sistemindeki mevduat miktarı, kredi miktarı ve milli gelir arasındaki 

ilişkiler, Şekil 34 yardımıyla incelenmiştir. Çalışmanın bu aşamasında 

kullanılan GSYH verileri, World Bank (2019d)’den ABD Doları 

cinsinden alınmış, diğer verilerle uyumlu olabilmesi için, EVDS 

(2019a)’dan alınan ABD Doları alış ve satış fiyatlarının ortalaması 

kullanılarak TL’ye çevrilmiştir.  
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Şekil  6. Türk Bankacılık Sistemindeki Mevduat Miktarı, Kredi Miktarı ve Milli 

Gelir Arasındaki İlişkiler 

Kaynak: World Bank (2019d), TBB (2019a, 2019b), EVDS (2019a)’dan alınan 

veriler kullanılarak yazar tarafından hazırlanmıştır. 

 

Şekil 34’ten görüldüğü üzere; Türkiye’de bankacılık sektöründeki asıl 

gelişmeler, 1997 yılından sonra başlamıştır. Bu dönemde bankacılık 

sektöründe yer alan mevduatlar, bankacılık sektörü tarafından 

ekonomiye verilen krediler ve milli gelir arasında oldukça güçlü ve 

yakın ilişkiler olduğu görülmektedir. 2012 yılına kadar mevduatlardan 

az olan kredilerin, bu tarihten itibaren mevduatları aştığı görülmektedir. 

Bu durumda yurtiçi yerleşiklerin kredi talebi, yurtdışı tasarruflar 

(sendikasyon kredileri) kullanılarak karşılanmakta, bu da ülkenin dış 

borç stokunu artırmaktadır. Aynı dönemde Borsa İstanbul’un işlem 

hacmi ile GSYH arasındaki ilişkiler Şekil 35’te yer almaktadır.  
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Şekil 35. Borsa İstanbul’un İşlem Hacmi İle GSYH Arasındaki İlişkiler 

Kaynak: World Bank (2019d), TBB (2019a, 2019b), EVDS (2019b)’den alınan 

veriler kullanılarak yazar tarafından hazırlanmıştır. 

 

Şekil 35’ten de görüldüğü üzere; borsa endeksi milli gelirden daha hızlı 

artmakta ve daha fazla oynaklık göstermektedir. Elbette ki borsadaki 

artışlar, reel sektörün yatırım olanaklarını artırarak, ekonomik 

büyümeyi desteklemektedir. Ancak borsadaki oynaklığın 

azaltılmasında yarar vardır. Aksi takdirde ekonomiye fayda değil, zarar 

verebilecektir. Şekil 34 ve Şekil 35 birlikte değerlendirildiğinde; 

Türkiye’de finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasında eşanlı bir 

hareketin olduğu söylenebilir. 

3.3. TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ENERJİ TÜKETİMİ 

Bu bölümde; Türkiye’nin enerji üretimi, enerji tüketimi, enerji ithalatı, 

karbondioksit (CO2) salınımı (emisyonu) ve Türkiye’de enerji tüketimi 

ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler incelenmiştir. 
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3.3.1. Türkiye’nin Enerji Üretimi 

Türkiye’de ilk enerji üretim çalışmaları, Osmanlı Devleti zamanında 

başlatılmıştır. II. Abdulhamit’in emriyle Türk ve Alman mühendisler 

tarafından yürütülen arama çalışmalarında, 1901 yılında, Siirt’in Eruh 

ilçesinde 42,3 gravitede petrol bulunmuştur. Alman maden mühendisi 

Paul Groskoph ve Türk mühendis Habip Necip Efendi'nin de içinde yer 

aldığı heyet, Osmanlı topraklarında bulunan maden (özellikle de petrol) 

alanlarının bir haritasını çıkarmışlardır (Milliyet, 2014). Osmanlı 

Devleti’nde ilk elektrik üretimi, 1902 yılında Mersin’in Tarsus 

İlçesinde su değirmeniyle çevrilen 2 kilovatlık bir dinamo sayesinde 

gerçekleşmiştir. İlçede elektrik tesisi kurma fikri, Belediyenin teknik 

işlerine bakan ve Avusturya’dan geldiği bilinen Dörfler isimli kişinin 

çabaları sonucu ortaya çıkmıştır. 1905-1906 yıllarında işletmeye açılan 

Tarsus Elektrik Santrali sayesinde, I. Dünya Savaşı’na kadar sokaklar 

aydınlatılmış ve birkaç eve de elektrik verilebilmiştir (Yurtoğlu, 2018, 

s. 229). Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edilmesini takip eden yıllarda 

milli bir enerji politikası oluşturulmaya çalışılmış, yerli ve yabancı 

uzmanların gözetiminde ülkedeki petrol yatakları tespit edilmeye 

çalışılmıştır. İzmir İktisat Kongresinde (17 Şubat-4 Mart 1923), 

madencilikle ilgili konular detaylı biçimde ele alınmış, enerji 

konusunda ülke ihtiyaçlarını yerli kaynaklarla sağlamanın yollarının 

aranması gerektiği dile getirilmiştir (Demir, 1980, s. 109). Bu 

kapsamda Güneydoğu Anadolu bölgesinde petrol, Zonguldak-Ereğli 

bölgesinde taşkömürü arama ve çıkarma çalışmalarına hız verilmiştir. 

Bu çabalar sonucunda 1926 yılında 1 milyon ton olan taşkömürü 
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üretimi, 1934’te 2, 1940’ta 3 milyon tona ulaşmıştır (Demir, 1980, s. 

113). 14 Haziran 1935’te 2804 sayılı kanun ile Maden Tetkik ve Arama 

Genel Müdürlüğü (MTA) kurulmuştur. MTA, ülkedeki metal, kömür 

ve petrol arama faaliyetlerini sürdürmüştür. Bu kapsamda 1935-1950 

döneminde Trakya, İskenderun, Adana ve Güneydoğu bölgelerinde 

sondajlı arama-tarama çalışmaları yürütmüştür. Bu araştırmalar 

sonucunda Batman’da bulunan petrol rezervlerinin işletilmesi 

amacıyla, günlük kapasitesi 6250 varil olan bir rafineri inşa etmek üzere 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı kurulmuştur (MTA, 2019). 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında sadece İstanbul, İzmir, Adapazarı ve 

Mersin’de elektrik üretilip, kullanılabiliyorken, bunu ülke geneline 

yayabilmek için 1927’da Ankara Elektrik T.A.Ş., 1929’da Adana 

Elektrik T.A.Ş. ile Urfa Elektrik T.A.Ş., 1930 yılında Konya Elektrik 

T.A.Ş. ve 1931 yılında Malatya Elektrik T.A.Ş. kurulmuştur (Yurtoğlu, 

2018, s. 230). Türkiye’de elektrik üretimi ve dağıtımı konusundaki 

ihtiyacın karşılanabilmesi amacıyla, 14 Haziran 1935’te 2805 sayılı 

Etibank Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanun doğrultusunda kurulan 

Etibank’ın, Ereğli Kömür İşletmesinin enerji ihtiyacını karşılamak 

üzere Çatalağzı bölgesinde, kömür atıklarını kullanarak 60 bin KW 

gücünde bir bölge elektrik santrali inşa etmesine karar verilmiştir. Proje 

çalışmaları 1939’da tamamlanan Çatalağzı Elektrik Santralinin ilk 

ünitesi 27 Kasım 1948’de hizmete açılmış ve 15 km’lik bir iletim hattı 

yardımıyla Zonguldak Kömür Havzasına elektrik verilmeye 

başlanmıştır (Yurtoğlu, 2018, s. 234). Osmanlı Devleti döneminde 

yabancıların tekeline verilen elektrik ve hava gazı (doğal gaz) üretimi, 
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1938-1944 döneminde tamamen millileştirilmiştir (yabancı 

yatırımcılardan satın alınmıştır). O dönemlerde İstanbul’un ihtiyaç 

duyduğu elektrik, Silahtarağa Elektrik Santralinde üretilmektedir. 1914 

yılında 6 bin KW kapasite ile kurulan ve kömürle çalışan bu santralin 

üretim kapasitesi 1941 yılında 70 bin KW’a çıkartılmıştır. 1940 yılı 

sonuna kadar; 125’i yerel belediyeler, 7 tanesi milli sermayeli imtiyazlı 

şirketler, 33 tanesi diğer Türk şirketleri ve şahıslar tarafından olmak 

üzere, toplam 165 elektrik santralı hizmete açılmıştır. Bu sayıya, yerel 

belediyelere devredilen 8 ve yabancı sermayeli 1 şirket de eklendiğinde, 

o dönemdeki elektrik santrali sayısı 174’e ulaşmaktadır (Yurtoğlu, 

2018, s. 237-238). Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren Türkiye’deki 

elektrik üretim verileri Şekil 36’da yer almaktadır. 

 

Şekil 36. Türkiye’deki Elektrik Üretim Verileri 

Kaynak: Yurtoğlu (2018, s. 237-238)’deki veriler kullanılarak, yazar tarafından 

oluşturulmuştur. 
 

 

Şekil 36’da Türkiye’de elektrik üretiminin, özellikle 1930’lardan sonra 

çok hızlı biçimde arttığı görülmektedir. Bu üretim, genellikle kömüre 

dayalı termik santrallerde gerçekleştirilmiştir. Elektrik üretiminde 
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termik santral ve hidroelektirik (su gücüne dayalı) santrallerinin payları 

Şekil 37’de yer almaktadır.  

 

Şekil 37. Elektrik Üretiminde Termik Santral ve Hidroelektrik Santrallerinin Payları 

Kaynak:Yurtoğlu, (2018, s. 237-238)’deki veriler kullanılarak, yazar tarafından 

oluşturulmuştur. 

Şekil 37’den de görüldüğü üzere; Cumhuriyetin ilk yıllarında elektrik 

üretiminin tamamına yakını termik santrallerde gerçekleştirilmiştir. 

İlerleyen yıllarda hidroelektrik santrallerinin payı kısmen artsa da en 

fazla 1942 yılında %5,6’ya ulaşabilmiştir. 14 Mayıs 1950’de iktidara 

gelen Demokrat Parti de enerji üretimine büyük önem vermiştir. 1952-

1956 döneminde Kuzeybatı Anadolu Elektriklendirme Türk Anonim 

Ortaklığı, Çukurova Elektrik Anonim Şirketi, (ÇEAŞ), Ege Elektrik 

Türk Anonim Şirketi ile Kepez ve Antalya Havalisi Elektrik Santralleri 

Türk Anonim Şirketleri kurulmuş, elektrik üretim santralleri 

çoğaltılmaya, bu santrallerde üretilen elektriğin yurdun dört bir yanına 

ulaştırılmasına çalışılmıştır. Sakarya nehri üzerinde kurulan ve 1956 

yılında faaliyete geçirilen Sarıyar Hidroelektrik Santrali, yıllık 400 

Milyon KWH (Kilo Watt Hours: Kilo Watt Saat) elektrik üretmeye 

başlamıştır. Bu santralde üretilen elektrik; Ankara, Eskişehir, 

Adapazarı, İzmit, Gölcük ve İstanbul’a kadar ulaştırılmıştır. Seyhan 
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nehri üzerinde kurulan Seyhan Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 8 Nisan 

1956’da hizmete girmiş ve yılda 284 Milyon KWH elektrik üretmeye 

başlamıştır. Kızılırmak üzerinde kurulan ve yıllık 400 Milyon KWH 

elektrik üretecek olan Hirfanlı Hidroelektrik Santrali, 1960 yılında 

hizmete girmiştir. Aydın bölgesinde 1958 yılında açılan Kemer 

Hidroelektirik Santralinin yıllık kapasitesi 145 Milyon KWH’tir. Gediz 

nehri üzerinde inşa edilen, yıllık 200 Milyon KWH kapasiteli 

Demirköprü Hidroelektirik Santrali de 1960’ta faaliyete geçirilmiştir 

(Yaman ve Haşıl, 2018, s. 148-150). Bir taraftan da yeni termik santral 

inşası devam etmiş, 1956 yılında Zonguldak Çatalağzı Elektrik 

Santralinin 60 bin KWH günlük üretim gücüne sahip ikinci kısım 

tesisleri, yine 1956’da yıllık 400 Milyon KWH gücündeki Tunçbilek 

Termik Santrali ve 1958’de yıllık 250 Milyon KWH gücündeki Soma 

Termik Santrali işletmeye alınmıştır (Ülker ve Çobanoğlu, 2012, s. 66-

69). 1950-1960 döneminde Türkiye’deki elektrik üretim verileri Tablo 

12’de yer almaktadır. 

Tablo 1. 1950-1960 Döneminde Türkiye’deki Elektrik Üretim Verileri 

Yıl 
Elektrik Üretimi  

(Milyon KWH) 

Termik Santral Payı  

(%) 

Hidroelektrik 

Santral Payı (%) 

1950 789,5 96,2 3,8 

1951 887,9 95 5 

1952 1020,2 94,3 5,7 

1953 1200,8 94,4 5,6 

1954 1402,5 94,1 5,9 

1955 1579,8 94,4 5,6 

1956 1819,1 91 9 

1957 2056,7 84,9 15,1 

1958 2303,4 71,5 28,5 

1959 2587,3 73,3 26,7 

1960 2815,1 64,4 35,6 

Kaynak: Yurtoğlu, (2018, s. 265). 
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Tablo 12’deki verilere göre; Türkiye’deki elektrik üretimi 1950-1960 

döneminde yaklaşık 4 katına çıkartılmıştır. Bu dönemde elektrik 

üretiminde termik santrallerin ağırlığı yavaş yavaş azaltılmaya 

başlanmıştır. 1960 yılında üretilen 2 Milyar 815 Milyon KWH 

elektriğin %64,4’ü termik santrallerde üretilirken, %35,6’sı 

hidroelektrik santrallerinden sağlanmıştır. Rize İkizdere Hidroelektrik 

Santrali ve Antalya Kepez Hidroelektrik Santrali 1961’de işletmeye 

alınmıştır. Sonraki yıllarda başta Süleyman Demirel ve Turgut Özal 

hükümetleri olmak üzere ülkeyi yöneten erkler, enerji üretimine büyük 

önem vermişlerdir. 2002 sonrası dönemde özellikle yenilenebilir 

(rüzgar, güneş, jeotermal, vb.) enerji kaynaklarına önem verilmeye 

başlanmıştır. Türkiye’nin yıllık toplam enerji üretimi (kurulu güç, 

Milyar KW) verileri Şekil 38’de yer almaktadır.  

 
Şekil 38. Türkiye’nin Toplam Enerji Üretimi 

Kaynak: EMO (2019). 

 

Şekil 38’e göre; Türkiye’nin yıllık enerji üretimi kurulu gücü 1970’te 

yıllık 2,2 Milyar KWH iken, 1980 sonrası dönemde hızla artırılmış ve 
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2019 yılında 90 Milyar KWH’i geçmiştir. Üretim kaynakları yönünden 

günlük enerji üretimi verileri Tablo 13’te yer almaktadır. 

Tablo 2. Üretim Kaynakları Yönünden Enerji Üretimi Verileri (Günlük, KWH) 

 

Üretim 

(Milyon KWH) 
Pay (%) 

İthal Fosil Doğalgaz 280 29,53 

İthal Fosil Kömür 200 21,07 

Yerli Yenilenebilir Hidrolik 190 20,08 

Yerli Fosil Taş Kömürü ve Linyit 124 13,07 

Yerli Yenilenebilir Rüzgâr 103 10,81 

Yerli Yenilenebilir Güneş 25 2,59 

Yerli Yenilenebilir Jeotermal 17 1,83 

Yerli Yenilenebilir Biyogaz 6 0,6 

İthal Fosil Fuel-Oil ve Nafta 4 0,42 

Kaynak: Enerji Atlası (2019a) 

 

Tablo 13’teki elektrik üretim verileri incelendiğinde; 4 Ağustos 2018 

tarihinde gerçekleştirilen günlük elektrik üretim verileri incelendiğinde; 

üretim kaynaklarının %48,97’sinin yerli, %51,03’ünün ithal kaynaklara 

dayandığı görülmektedir. Bu noktada Türkiye’nin enerjide ithalata 

bağımlılığının azaltılması gerekmektedir. Aksi takdirde bu enerjileri 

alabilmek için verilen paralar, ülkede cari işlemler açığını ve bu açığa 

bağlı kriz riskini artırmaktadır. Kullanılan enerji kaynaklarının niteliği 

yönünden bakıldığında; enerjinin %64’ünün fosil, %36’sının 

yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edildiği görülmektedir. 

Burada yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artırılması 

gerekmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları içinde hidroelektrik 

santrallerinin payı %56’dır. Diğer yandan tamamen temiz enerji 

kaynakları olan güneş ve rüzgârın toplam enerji üretimi içindeki payı; 

%13’tür. Bu oranın daha da artırılmaya çalışılmasında fayda vardır. 
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3.3.2. Türkiye’nin Enerji Tüketimi 

Osmanlı Devleti döneminde ilk elektrik kullanımı İstanbul’da 

başlatılmıştır. Önce 1890’larda saray ve çevresi elektrikle 

aydınlatılmış, sonra evlerde, atölyelerde ve sokak aydınlatmasında 

elektrik kullanımına başlanmıştır. İstanbul’dan sonra İzmir, Beyrut, 

Selanik ve Şam’da elektrik kullanımına başlanmıştır. 1914 yılında 2055 

olan İstanbul’daki elektrik abone sayısı, 1918 yılında 12894’e 

yükselmiştir. Aynı yıl şehirde tüketilen elektrik miktarı 16,5 milyon 

kilovat saate ulaşmıştır (Yurtoğlu, 2018, s. 229). Cumhuriyetin ilanını 

takip eden dönemde Türkiye’deki elektrik tüketimine ilişkin veriler 

Şekil 39’da yer almaktadır. 

 

Şekil 7. Türkiye’deki Elektrik Tüketim Verileri (1923-1950) 

Kaynak: (Yurtoğlu, 2018, s. 237-238)’deki veriler kullanılarak, yazar tarafından 

oluşturulmuştur. 

 

Şekil 39’dan da görüldüğü üzere Türkiye’deki elektrik kullanımı, 

Cumhuriyetin ilanından sonraki dönemde hızlı biçimde artmıştır. 

Özellikle 1930’lardan sonra artış çok daha güçlü olmuştur. Bu artışın 

arkasında; bir yandan evlerde ve sokak aydınlatmasında elektrik 
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kullanımının artması yatarken, diğer yandan ülkede üretimin artması ve 

üretim tesislerinde elektriğe duyulan gereksinim de vardır. 1950 sonrası 

dönemdeki elektrik kullanım verilerinin terawattsaat (tWh) 

değerlerindeki değişimler Şekil 40’tan izlenebilir. 

 

Şekil 40. Türkiye’deki Elektrik Tüketim Verileri (1951-2018) 

Kaynak: Enerji Atlası (2019b)’deki veriler kullanılarak, yazar tarafından 

oluşturulmuştur. 

 

Şekil 40’a göre; Türkiye’nin elektrik enerjisi tüketimi 1970’lerden 

sonra hızlı biçimde artmaya başlamıştır. 2001 ve 2008 krizlerinde, 

sanayi sektörü üretiminde yaşanan yavaşlamaya bağlı olarak enerji 

tüketiminde kısmi düşüşler olsa da artan nüfus ve üretim faaliyetleriyle 

birlikte Türkiye’nin elektrik enerjisi tüketimi de sürekli artmıştır. 

Elektrik enerjisi tüketiminin artmasının bir diğer nedeni de son yıllarda 

günlük hayata giren ve elektrikle çalışan cihazların sayı ve türündeki 

artışlardır. Örneğin; 20 yıl önce bir ihtiyaç olarak görülmeyen ve 

elektrik kullanım gerekçesi olmayan cep telefonları, tabletler, 

bilgisayarlar, birçok mutfak aletleri, elektrikli otomobiller ve elektrikli 

bisikletler günümüz toplum hayatında yaygın olarak yer almakta ve 
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bunlar için de elektrik kullanılmaktadır. Türkiye’nin toplam enerji 

kullanımı (elektrik, kömür, doğalgaz, vb.) petrol eşdeğeri (Kg) 

cinsinden verileri Şekil 41’den izlenebilir.  

 

Şekil 41. Türkiye’nin Toplam Enerji Kullanımı (1960-2018) 

Kaynak: World Bank (2019e, 2019f) verileri yazar tarafından çarpılarak, ülke 

geneli toplam enerji tüketim verileri elde edilmiş ve grafiğe aktarılmıştır.  

Not: World Bank’ta veriler 1960 yılından başladığı için grafiğe bu dönem verileri 

alınabilmiştir. 

 

Şekil 41’de de görüldüğü üzere, Türkiye’nin toplam enerji tüketimi 

1994, 2001 ve 2008 krizlerinde az da olsa azalmakla birlikte, genel 

olarak sürekli artmıştır. Tabi bu artış üzerinde, nüfusta yaşanan artma 

da etkili olmuştur. Çünkü 1960 yılında 27 milyon kişi olan Türkiye’nin 

nüfusu, 2018 yılında 82 milyonu aşmıştır. Özellikle Arap Baharı 

olayları sonrasında Suriye ve diğer Ortadoğu Ülkelerinden gelen göç 

dalgalarıyla birlikte, 2010 yılında 72 milyon olan nüfus, 8 yılda 10 

milyondan fazla artmıştır (World Bank, 2019f). Bu da ülkenin toplam 

enerji tüketimini ivmelendirmiş olup, grafikte 2010 sonrasında 

gözlemlenen dikey artışa neden olmuştur. 
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3.3.3. Türkiye’nin Enerji İthalatı 

 

1990’lı yıllarda itibaren Türkiye’de doğal gaz kullanımı artmaya 

başlamıştır. Özellikle büyük şehirlerde yaşanan atmosfer kirliliğini 

azaltabilmek için fabrikalarda ve konutlarda doğalgaz kullanımı teşvik 

edilmiştir. Türkiye, ihtiyaç duyduğu bu doğalgazın büyük kısmını 

(yaklaşık %99’unu) ithal etmektedir. Sadece doğalgazda değil, kömür 

ve petrolde de Türkiye ihtiyacı olan enerji kaynaklarının önemli bir 

kısmını (ortalama %75’ini) diğer ülkelerden ithal etmektedir. Toplam 

enerji tüketimi içinde ithalatın payındaki değişimler Şekil 42’den takip 

edilebilir.  

 

Şekil 42. Türkiye’nin Toplam Enerji Tüketimi İçinde İthalatın Payı (%) 

Kaynak: World Bank (2019g)’deki veriler kullanılarak, yazar tarafından 

oluşturulmuştur. 

 

Şekil 42’den de görüldüğü üzere; Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı 

1968’den sonra hızlı biçimde artmış, 1980 askeri darbesi döneminde 

ülkede uygulanan sıkı kontroller ve ekonomide yaşanan düşüş 

nedeniyle bir miktar azalmış, ancak daha sonra yine artmaya devam 

etmiştir. Günümüzde Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılık oranı 
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%75’lerdedir. İthalatı, dış ticaret açığını ve cari işlemler açığını 

azaltabilmek için Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılık oranının bir an 

önce azaltılması gerekmektedir. Türkiye’nin enerjide dışa 

bağımlılığının en fazla olduğu kalem; doğalgazdır. Türkiye’nin son 

dönemler itibariyle, standart metre küp (sm3) cinsinden doğalgaz 

verileri Tablo 14’te yer almaktadır.  

Tablo 3. Doğal Gaz Piyasası Yıllık Genel Görünümü 

Yıl 
İthalat 

(Milyon sm3) 

Üretim 

(Milyon sm3) 

İhracat 

(Milyon sm3) 

Tüketim  

(Milyon sm3) 

İthalatın 

Payı (%) 

2010 38036 682 649 37411 98,2 

2011 43874 759 714 43697 98,3 

2012 45922 632 611 45242 98,6 

2013 45269 537 682 45918 98,8 

2014 49262 479 633 48717 99,0 

2015 48427 381 624 47999 99,2 

2016 46352 367 675 46481 99,2 

2017 55250 354 631 53857 99,4 

2018 50361 428 673 49329 99,2 

 Kaynak: EPDK (2019).  

 

Tablo 14’ten de görüldüğü üzere; Türkiye ihtiyacı olan doğalgazın 

%99’undan fazlasını ithal etmektedir. Bu durum, ülkenin dış ticaret 

açığını ve cari işlemler açığını artıran çok önemli bir faktördür. Doğal 

gaz kullanımını artıran önemli bir faktör de son yıllarda Türkiye’de bir 

kısım elektrik ihtiyacının, doğalgaz dönüşüm santralleri aracılığıyla, 

doğalgazdan elde ediliyor olmasıdır. Şekil 43’te yer alan Ağustos 2018 

itibariyle Türkiye’de üretilen elektrik enerjisinin kaynaklarına göre 

dağılımına bakıldığında bu durum daha net biçimde görülecektir. 
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Şekil 43. Türkiye’de Üretilen Elektrik Enerjisinin Kaynaklarına Göre Dağılımı (%) 

Kaynak: EIGM (2019). 

 

Şekil 43’ten de görüldüğü üzere; Türkiye’deki elektrik üretiminin 

%29’u doğalgaz kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Zaten doğalgazın 

da %98’inden fazlası ithalat yoluyla elde edildiği için bu elektrik 

üretimi otomatik olarak Türkiye’nin ithalatını, dış ticaret açığını ve cari 

işlemler açığını artırmaktadır. Bu şekilde dikkat çeken ve en az 

doğalgaz kullanımı kadar önemli olan bir diğer nokta da elektrik 

üretiminin %22’sinin ithal kömür kullanılarak gerçekleştirilmiş 

olmasıdır. Bu noktada yetkililerin devreye girerek, gerekli önlemleri bir 

an önce almaları, ithal enerji kaynakları yerine ülkede bol miktarda 

bulunan güneş enerjisinden kullanımın artırılması gerekmektedir. 

3.3.4. Türkiye’nin CO2 Emisyonu 

Enerji kullanımı, çevre kirliliğini de beraberinde getirmektedir. 

Özellikle düşük teknolojili üretim teknolojilerinin kullanıldığı 

ekonomilerde, çevre hızla tahrip olabilmekte, geri dönülmez zararlar 
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meydana gelebilmektedir. Enerji kullanımının çevreye verdiği zararlar, 

uluslararası karşılaştırmalarda karbondioksit salınımı (emisyonu) ile 

ölçülmektedir. Türkiye’nin karbondioksit emisyonu (CO2 salınımı) 

verileri Şekil 44’te yer almaktadır.  

 

Şekil 44. Türkiye’nin karbondioksit emisyonu 

Kaynak: World Bank (2019h)’dan alınan veriler kullanılarak, yazar tarafından 

hazırlanmıştır. 

 

Bu şekle göre, Türkiye’de CO2 salınımı 1960 yılından itibaren hızlı bir 

şekilde artmaya başlamış, 1976’lardaki 2. petrol kriziyle birlikte bir 

miktar düşmüş, sonra tekrar artma trendine girmiştir. 1994, 2001 ve 

2008 krizlerinde de üretimde yaşanan yavaşlamaya bağlı olarak bir 

miktar azalan CO2 emisyonu, günümüzde hala artmaya devam 

etmektedir. 

 

İlk kez Grossman ve Krueger (1991) tarafından gündeme getirilen 

Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinde; kişi başına düşen milli gelir ile 

çevre kirliliği (CO2 emisyonu) arasında ters U şeklinde bir ilişkinin 

olduğu ifade edilmektedir. Çünkü kalkınmanın ilk dönemlerinde 
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çevresel konuların göz ardı edildiği ve görece daha düşük teknolojili 

üretim faktörleri kullanıldığı, ama artan gelir ile birlikte kişilerin 

çevreye olan duyarlılıklarının da artacağı ve daha yüksek teknolojili 

üretim (ısınma ve ulaşım da düşünülebilir bu noktada) tesisleri 

kullanılacağı ve bu sayede çevre kirlenmesinin azalacağı 

öngörülmektedir (Aytun, 2014, s. 2). Bu hipotezin Türkiye 

ekonomisinde geçerliliğini görsel olarak test edebilmek için Şekil 45 

oluşturulmuştur.  

 

Şekil 45. Çevresel Kuznets Êğrisi Hipotezinin Türkiye’de Geçerliliği 

Kaynak: World Bank (2019c, 2019h)’den alınan veriler kullanılarak, yazar 

tarafından hazırlanmıştır. 
 

 

Şekil 45’e göre; Türkiye ekonomisinde Çevresel Kuznets Eğrisi 

Hipotezi geçerli değildir. Çünkü kişi başına düşen milli gelir artmasına 

rağmen, CO2 emisyonu hala artmaya devam etmektedir. Bu grafiğe 

dayanarak; Türkiye’nin hala gelişmekte olan bir ülke olduğu 

söylenebilir. Politika yapıcıların bu konuda gerekli önlemleri 

almalarında ve çevre kirliliğini önlemeye çalışmalarında yarar vardır. 
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3.3.5. Türkiye’de Enerji Tüketimi ile Ekonomik Büyüme 

Arasındaki İlişkiler 

Türkiye ekonomisinde enerji tüketimi (petrol eşdeğeri, Milyon Kg) ile 

gayri safi yurtiçi hâsıla (GSYH, Milyar $) arasındaki ilişkiler Şekil 46 

yardımıyla incelenebilir.  

 

Şekil 46. Elektrik tüketimi ile milli gelir arasındaki ilişki 

Kaynak: World Bank (2019d, 2019e, 2019f)’den alınan veriler kullanılarak yazar 

tarafından çizilmiştir. 

 

Şekil 46’dan da görüldüğü üzere; Türkiye’de enerji tüketimi ile milli 

gelir artışı arasında yakın bir etkileşim bulunmaktadır. Bu şekildeki 

artışlar üzerinde nüfus artışının da etkili olabileceği unutulmamalıdır. 

Hatta GSYH üzerinde fiyat artışlarının (enflasyonun) da etkileri 

olacaktır. Bu değişkenler arasındaki ilişkiyi daha net ortaya koyabilmek 

için; kişi başına düşen enerji tüketimi (petrol eşdeğeri, Kg) ile kişi 

başına düşen reel GSYH (2010 yılı fiyatlarıyla hesaplanmış, $) 

arasındaki ilişkilere de bakmakta yarar vardır. Bu değişkenler 

arasındaki ilişkiler Şekil 47’de yer almaktadır.    
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Şekil 47. Kişi Başına Düşen Elektrik Tüketimi İle Kişi Başına Düşen Reel Milli 

Gelir Arasındaki İlişki 

Kaynak: World Bank (2019e, 2019i)’den alınan veriler kullanılarak yazar 

tarafından çizilmiştir. 

 

Şekil 47’de kişi başına düşen elektrik tüketimi ile kişi başına düşen reel 

milli gelir arasındaki ilişki incelendiğinde; veriler nüfus artışı 

etkilerinden ve fiyat etkilerinden arındırıldığı halde de Türkiye’de 

enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasında yakın bir etkileşimin 

olduğu görülmektedir. Hatta serilerin bu formunda, enerji tüketimi ile 

milli gelir artışı arasındaki ilişkiler daha güçlü ve net biçimde 

görülebilmektedir. Enerji tüketimi ile ekonomik büyümenin incelendiği 

bu bölümde, enerji kullanım yoğunluğuna da bakılmasının yararlı 

olacağı değerlendirilmiştir. Enerji kullanım yoğunluğu; 1000 $’lık milli 

gelir üretilebilmesi için ne kadar enerji kullanılması gerektiğini ifade 

etmektedir (World Bank, 2019j). Bu verinin zaman içindeki değişimi 

Şekil 48 yardımıyla incelenebilir. 
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Şekil 48. Türkiye ekonomisindeki enerji yoğunluğu 

Kaynak: World Bank (2019j)’den alınan veriler kullanılarak yazar tarafından 

çizilmiştir. 

 

Şekil 48’den de görüldüğü üzere; Türkiye’de enerji yoğunluğu zaman 

içinde hızla azalmaktadır. Bu durum; bir yandan yapılan üretimlerin 

düşük teknoloji içerdiğini ima etmekte29, diğer yandan da zaman içinde 

daha ileri üretim teknolojileri kullanılmaya başlanmasıyla birlikte 

enerji verimliliğinin artmasına işaret etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 Türkiye’nin imalata sanayi ürünleri içinde yüksek teknolojili ürünlerin payı, 2018 

yılı itibariyle sadece %2,3’tür (World Bank, 2019k).  
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BÖLÜM IV 

FİNANSAL GELİŞME, ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK 

BÜYÜME İLİŞKİSİ KONUSUNDA YAPILMIŞ 

ÇALIŞMALARIN ÖZETİ 

Çalışmanın bu bölümde; finansal gelişme, enerji tüketimi ve ekonomik 

büyüme arasındaki ilişkileri inceleyen yabancı ve yerli çalışmaların 

özetlerine yer verilmiştir. Bu işlemi yaparken; önce gelişmiş ülkeler, 

sonra gelişmekte olan ülkeler ve en son olarak da az gelişmiş 

(gelişmemiş) ülkeler için yapılmış çalışmaların özetine yer verilmiştir. 

Ülkelerin sınıflandırılmasında Birleşmiş Milletlerce hazırlanan UN 

(2020) çalışması temel alınmıştır. Her bir çalışma grubu da kendi 

içinde, çalışmanın yayınlanma tarihi sırasına göre düzenlenmiştir. 

4.1. GELİŞMİŞ ÜLKELER İÇİN YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN 

ÖZETİ 

Çalışmanın bu bölümde; finansal gelişme, enerji tüketimi ve ekonomik 

büyüme arasındaki ilişkileri inceleyen/araştıran ve gelişmiş ülkeleri 

temel alan çalışmaların özetlerine yer verilmiştir. Şentürk (2012), enerji 

tüketiminin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini, ABD, İngiltere, 

Fransa, Kanada ve Japonya için enerji kaynakları açısından analiz 

etmiştir. Çalışmada her bir ülke için ayrı ayrı zaman serisi analizleri 

yapılmış ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Çalışmada serilerin 

durağanlıkları ADF ve PP birim kök testleriyle incelenmiş ve tüm 

serilerin I(1) oldukları belirlenmiştir. Seriler arasındaki eşbütünleşme 

ilişkileri; Engle ve Granger (1987) yöntemiyle incelenmiştir. Granger 
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nedensellik testi sonucunda; enerji tüketimi ile ekonomik büyüme 

arasında ABD ve Kanada’da iki yönlü nedensellik ilişkileri 

belirlenirken, Fransa ve Japonya’da bu değişkenler arasında herhangi 

bir nedensellik ilişkisinin olmadığı (yansızlık kuramının geçerli 

olduğu) tespit edilmiştir. VEC analizinde; enerji tüketimindeki %1’lik 

artışın milli geliri ABD’de %0,23, Kanada’da %0,43 ve Fransa’da 

%0,46 artırdığı belirlenmiştir. Japonya’da seriler arasında 

eşbütünleşme çıkmadığı için VEC analizi gerçekleştirilememiştir. 

Kasperowicz (2014), elektrik tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki 

ilişkileri, Polonya’nın 2000-2012 dönemi verilerini kullanarak analiz 

etmiştir. Yapılan analizler sonucunda; Polonya’da elektrik tüketimi ile 

ekonomik büyüme arasında iki yönlü nedensellik ilişkilerinin olduğu 

tespit edilmiştir. Çalışmada ayrıca; sabit sermaye oluşumu ile 

ekonomik büyüme arasında da karşılıklı nedensellik ilişkilerinin olduğu 

bulgusuna da ulaşılmıştır. 

Magazzino (2016), enerji tüketimi, reel GSYH ve finansal gelişme 

arasındaki ilişkileri, İtalya için 1960-2014 dönemi verilerini kullanarak 

ARDL yöntemiyle araştırmıştır. Serilerin durağanlık seviyeleri ADF, 

ERS, PP ve KPSS yöntemleri ile incelenmiş ve I(1) oldukları 

bulunmuştur. Seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı Sınır 

Testi yöntemiyle incelenmiş ve serilerin eşbütünleşik oldukları 

belirlenmiştir. Seriler arasındaki uzun ve kısa dönem ilişkileri ARDL 

yöntemiyle analiz edilmiş, reel GDP’deki artışların enerji tüketimini 

artırdığı, petrol fiyatlarındaki artışların ise enerji tüketimini azalttığı 

tespit edilmiştir. Seriler arasındaki nedensellik ilişkileri Toda-
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Yamamoto nedensellik testi ile incelenmiş ve reel GSYH’den enerji 

tüketimine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi belirlenmiştir. 

Gomez ve Rodriguez (2019), enerji tüketimi ile finansal gelişme 

arasındaki ilişkileri, NAFTA ülkeleri (ABD, Kanada ve Meksika) için 

1971-2015 dönemi verilerini kullanarak, panel veri analizi yöntemiyle 

incelemiştir. Ülkeler arasında yatay kesit bağımlılığının varlığı CD 

testiyle incelenmiş ve bu ülkeler arasında yatay kesit bağımlılığı tespit 

edilmiştir. Serilerin durağanlığı CADF panel birim kök testi ile 

incelemiş ve serilerin I(1) oldukları belirlenmiştir. Seriler arasında 

eşbütünleşme ilişkisinin varlığı Kao testi ile incelenmiş ve serilerin 

eşbütünleşme içinde oldukları bulunmuştur. Uzun dönem eşbütünleşme 

katsayıları Panel DOLS ve Panel FMOLS yöntemleriyle tahmin edilmiş 

ve finansal gelişme, enflasyon, kentleşme ve ticari dışa açıklıktaki 

artışların enerji tüketimini azalttığı, milli gelirdeki artışların ise enerji 

tüketimini artırdığı görülmüştür. 

Yağlı ve Topçu (2019), G7 ülkelerindeki finansal gelişme ile ekonomik 

büyüme arasındaki ilişkileri, 2005-2015 dönemi verilerini kullanarak 

Panel VECM yöntemi ile analiz etmiştir. Çalışmada; Temel Bileşenler 

Analizi kullanılarak, üç farklı finansal gelişmişlik endeksi 

hesaplanmıştır. Uzun dönemde; her üç finansal gelişme göstergesinden 

de ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisinin var 

olduğu görülmüştür. Kısa dönem analizindeyse; finansal etkinlik ile 

ekonomik büyüme arasında karşılıklı nedensellik ilişkisi tespit 

edilmiştir. 
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Anton ve Nucu (2020), finansal gelişmenin yenilenebilir enerji tüketimi 

üzerindeki etkilerini, 28 Avrupa Birliği ülkenin 1990-2015 dönemi 

verilerini kullanarak, panel veri analizi yöntemiyle incelemiştir. Sabit 

etkiler yöntemiyle yapılan panel regresyon analizi sonucunda; finansal 

gelişmenin, yenilenebilir enerji tüketimi üzerinde pozitif etkilerinin 

olduğu belirlenmiştir. 

Gelişmiş ülkeler için yapılmış finansal gelişme, enerji tüketimi ve 

ekonomik büyüme konulu çalışmaların kısa özeti Tablo 1’de yer 

almaktadır.  

Tablo 15. Gelişmiş Ülkeler İçin Yapılmış Çalışmaların Özeti 

Yazar  

(Yayın Yılı) 
Ülke Dönem Yöntem Bulgular 

Şentürk (2012) 

ABD, 
İngiltere, 
Fransa, 

Kanada ve 
Japonya 

1973-2010 

VAR Analizi, 
VEC Analizi, 

Granger 

Nedensellik 
Testi 

Enerji tüketimiyle ekonomik büyüme arasında ABD ve 
Kanada’da iki yönlü nedensellik ilişkisi belirlenirken, 
Fransa ve Japonya’da bir nedensellik ilişkisi 
görülmemiştir. Enerji tüketimindeki %1’lik artışın milli 
geliri ABD’de %0,23, Kanada’da %0,43 ve Fransa’da 
%0,46 artırdığı belirlenmiştir. 

Kasperowicz 
(2014) 

Polonya 2000-2012 

Granger 

Nedensellik 
Testi 

Polonya’da elektrik tüketimi ile ekonomik büyüme 
arasında karşılıklı nedensellik ilişkisi bulunmuştur. 
Ayrıca; sermaye ile ekonomik büyüme arasında 
karşılıklı nedensellik ilişkisi bulunmuştur. 

Magazzino 
(2016) 

İtalya 1960-2014 

ARDL, Toda-

Yamamoto 
Nedensellik 

Testi 

Reel GSYH’deki artışların enerji tüketimini artırdığı, 
petrol fiyatlarındaki artışlarınsa enerji tüketimini 
azalttığı belirlenmiştir.  Reel GSYH’den enerji 
tüketimine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi 
belirlenmiştir. 

Gomez ve 
Rodriguez 

(2019) 

NAFTA 
ülkeleri 

1971- 
2015 

Panel DOLS, 
Panel FMOLS 

Finansal gelişme, enflasyon, kentleşme ve ticari dışa 
açıklıktaki artışların enerji tüketimini azalttığı, milli 
gelirdeki artışlarınsa enerji tüketimini artırdığı 
görülmüştür. 

Yağlı ve 
Topçu (2019) 

G7 ülkeleri 2005-2015 Panel VECM 

Uzun dönemde; finansal gelişme göstergelerinden 
ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik 
ilişkisi bulunmuştur. Kısa dönemdeyse; finansal etkinlik 
ile ekonomik büyüme arasında karşılıklı nedensellik 
ilişkisi belirlenmiştir. 

Anton ve Nucu 
(2020) 

28 AB 
Ülkesi 

1990 - 
2015 

Sabit Etkiler 
Modeli 

Panel regresyon analizinde; finansal gelişmenin, 
yenilenebilir enerji tüketimini pozitif etkilediği 

belirlenmiştir. 
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4.2. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN YAPILMIŞ 

ÇALIŞMALARIN ÖZETİ 

Çalışmanın bu bölümde; finansal gelişme, enerji tüketimi ve ekonomik 

büyüme arasındaki ilişkileri inceleyen/araştıran ve gelişmekte olan 

ülkeleri temel alan çalışmaların özetlerine yer verilmiştir. Aytaç (2010), 

Türkiye ekonomisinde enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki 

ilişkileri, 1975-2006 dönemi, GSYH, enerji tüketimi, sabit sermaye 

stoku ve işgücü verilerini kullanarak, Granger nedensellik testi ve VAR 

analizi ile incelemiştir. Çalışmada serilerin durağanlığı ADF ve PP 

yöntemleriyle incelenmiş ve serilerin durağan oldukları görülmüştür. 

Nedensellik analizleri sonucunda; enerji tüketiminden işgücüne ve 

ekonomik büyümeden sermayeye doğru tek yönlü nedensellik 

ilişkilerinin var olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Etki-tepki analizinde; 

sermaye stokundaki 1 standart sapmalık şoka, ekonomik büyümenin ilk 

dönemden itibaren düşüş yönünde tepki verdiği ve bu düşmenin, 

üçüncü döneme kadar sürdüğü belirlenmiştir. Bu dönemden sonra ise 

dalgalı bir seyir izlemiştir. Enerji tüketimindeki 1 standart sapmalık 

şoka ise ekonomik büyüme önce artış, sonra azalış yönünde tepki 

vermiştir. Varyans ayrıştırması analizinde ise ekonomik büyümedeki 

değişimlerin %14’ünün enerji tüketimi tarafından açıklanabildiği 

belirlenmiştir. 

Özata (2010), enerji tüketimi ile GSYH arasındaki ilişkileri, 

Türkiye’nin 1970-2008 dönemi, reel GSYH ve enerji tüketimi (elektrik 

tüketimi, petrol tüketimi ve toplam enerji tüketimi) verilerini 

kullanarak, Granger nedensellik testi ve VECM yöntemleri ile analiz 
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etmiştir. Petrol fiyatları da kontrol değişkeni olarak analizlere dâhil 

edilmiştir. Serilerin durağanlığı ADF ve KPSS testleriyle incelenmiş ve 

bütün serilerin I (1) oldukları bulunmuştur. Seriler arasında 

eşbütünleşme ilişkisinin varlığı; Johansen (1990) yöntemiyle 

incelenmiş ve Reel GSYH ve enerji tüketimi serilerinin eşbütünleşik 

oldukları belirlenmiştir. Granger nedensellik testinde; reel GSYH ile 

enerji tüketimi arasında iki yönlü nedensellik ilişkisinin var olduğu 

bulunmuştur. Yapılan regresyon analizinde; milli gelirdeki %1’lik 

artışın, enerji tüketimini %0,97 oranında artırdığı görülmüştür. Enerji 

tüketimindeki %1’lik artışın ise milli geliri %0,57 oranında artırdığı 

görülmüştür. 

Dumrul (2011), ekonomik büyüme ile enerji tüketimi arasındaki 

ilişkileri, Türkiye’nin 1960-2008 dönemi enerji tüketimi ve ekonomik 

büyüme verileri ve 1950-2007 dönemi CO2 salınımı ve ekonomik 

büyüme verilerini kullanarak, zaman serisi analizi yöntemleriyle 

incelemiştir. Serilerin durağanlığı; serideki yapısal kırılmayı dikkate 

almayan ADF, PP ve KPSS birim kök testleri ve yapısal kırılmaları 

dikkate alan Lee-Strazicich birim kök testi ile incelenmiş ve serilerin 

farklı seviyelerde durağan oldukları belirlenmiştir. Seriler arasında 

eşbütünleşme ilişkilerinin varlığı; Johansen yöntemiyle incelenmiştir. 

Burada yapılan normalleştirme ile elde edilen sonuçlara göre; 

Türkiye’de ilgili dönemde enerji tüketimindeki %1’lik artış, ekonomik 

büyümeyi %0,49 oranında artırmıştır. Bu analizler Sınır Testi ve ARDL 

yöntemleriyle yenilendiğinde enerji tüketimindeki %1’lik artışın, 

ekonomik büyümeyi %0,51 oranında artırmış olduğu tespit edilmiştir. 
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Çalışma sonucunda; artan ekonomik büyümeye bağlı olarak enerji 

tüketiminin de arttığı ve Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin Türkiye 

ekonomisinde geçerli olduğu tespit edilmiştir. 

Bozoklu ve Yılancı (2013), gelişmekte olan ülkelerde (Brezilya, Çin, 

Endonezya, Filipinler, Güney Kore, Hindistan, Macaristan, Malezya, 

Meksika, Mısır, Peru, Şili, Tayland ve Türkiye) finansal gelişme ile 

ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri, 1988-2011 dönemi, Yurtiçi 

kredilerin GSYH’ye oranı ve kişi başına reel GSYH büyüme oranı 

verilerini kullanarak, Dumitrescu ve Hurlin (2012) panel nedensellik 

testi ile analiz etmişlerdir. Yapılan analizler sonucunda; finansal 

gelişmenin, ekonomik büyümenin belirgin biçimde nedenseli (nedeni) 

olduğu bulunmuştur. Yazarlar bu sonuca dayanarak; bu ülkelerin, 

ekonomik büyüme oranlarını artırabilmek için finansal sistemlerini 

daha fazla geliştirmelerinin yararlı olabileceğini ifade etmişlerdir. 

Özcan (2013), Türkiye’de finansal gelişme ile ekonomik büyüme 

arasındaki ilişkileri, 1987:1-2012:4 dönemine ait sekiz değişkeni 

kullanarak, Johansen eşbütünleşme testi yapmıştır. Aralarında 

eşbütünleşme ilişkisi bulunan seriler arasındaki uzun dönemli 

nedensellik ilişkileri VECM yöntemiyle, aralarında eşbütünleşme 

ilişkisi olmayan seriler arasındaki kısa dönemli nedensellik ilişkileri de 

VAR yöntemine dayalı Granger nedensellik testiyle incelenmiş ve 

finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemli, finansal 

derinlik göstergeleri ile ekonomik büyüme arasında da kısa dönemli ve 

karşılıklı nedensellik ilişkilerinin var olduğu tespit edilmiştir. 
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Aydın, Ak ve Altıntaş (2014), finansal gelişmenin ekonomik büyüme 

üzerindeki etkilerini, Türkiye’nin 1988-2012 dönemi verilerini 

kullanarak, Toda-Yamamoto nedensellik testi ile incelemiştir. Serilerin 

durağanlığını ADF ve PP yöntemleriyle inceleyen araştırmacılar, bütün 

serilerin I(1) olduklarını tespit etmişlerdir. Yapılan analizler 

sonucunda; nedensellik ilişkisinin, finansal gelişmeden ekonomik 

büyümeye doğru olduğu belirlenmiştir. 

Erdoğan ve Gürbüz (2014), Türkiye'de enerji tüketimi ve ekonomik 

büyüme arasındaki ilişkileri, 1970-2009 dönemi için, yapısal kırılmalı 

zaman serisi analizi yöntemleriyle incelemişlerdir. Yapılan analizler 

sonucunda; Reel GSYH’den sermaye stokuna, enerji tüketiminden 

sermaye stokuna, ihracattan Reel GSYH’ye, ihracattan enerji 

tüketimine ve ihracattan sermaye stokuna doğru tek yönlü nedensellik 

ilişkileri tespit edilirken, enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasında 

herhangi bir nedensellik ilişkisi belirlenememiştir. 

Hayaloğlu (2015), finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki 

ilişkileri, kırılgan beşli ülkeleri (Hindistan, Endonezya, Brezilya, 

Türkiye, Güney Afrika) için 1990-2012 dönemi verilerini kullanarak, 

dinamik panel veri analizi yöntemiyle incelemiştir. Arellona ve Bover 

(1995) tarafından geliştirilen sistem GMM yöntemiyle gerçekleştirilen 

çalışmanın sonucunda; bu ülkelerde finansal gelişmişlik düzeyi ile 

ekonomik büyüme arasında pozitif yönlü bir ilişkinin var olduğu tespit 

edilmiştir. 
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Doyar (2015), Türkiye’deki enerji tüketimi ile ekonomik büyüme 

arasındaki ilişkileri, 1970-2006 dönemi için ARDL Sınır Testi 

yaklaşımıyla analiz etmiştir. Çalışmada serilerin durağanlığı; ADF-WS 

ve ADF-MAX testleri ile incelenmiş ve serilerin farklı derecelerde 

durağan oldukları görülmüştür. Seriler arasındaki eşbütünleşme 

ilişkileri; Sınır Testi yöntemiyle incelenmiş ve serilerin eşbütünleşik 

oldukları belirlenmiştir. ARDL yöntemiyle gerçekleştirilen uzun ve 

kısa dönem analizlerinde; enerji tüketiminin, ekonomik büyümeyi, 

mevcut literatürün aksine azalttığı belirlenmiştir. Granger nedensellik 

testinde ise enerji tüketimi ile ekonomik büyüme aralarında herhangi 

bir nedensellik ilişkisi bulunamamış ve Türkiye’de nötr hipotezin 

geçerli olduğuna karar verilmiştir. 

Contürk ve Güngör (2016), finansal gelişme ile ekonomik büyüme 

arasındaki ilişkileri, asimetrik nedensellik testi ile incelemiştir. 

Çalışmada Türkiye’nin 1998-2014 dönemi çeyreklik verileri 

kullanılmıştır. Çalışmada Granger ve asimetrik nedensellik testleri bir 

arada uygulanmıştır. Granger nedensellik testinde; finansal gelişme ile 

ekonomik büyüme arasında karşılıklı, asimetrik nedensellik testinde ise 

ekonomik büyümeden finansal gelişmeye doğru tek yönlü nedensellik 

ilişkileri tespit edilmiştir. 

Işık ve Bilgin (2016), finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasındaki 

ilişkileri, Türkiye’nin 2003:Q1-2015:Q4 dönemi, kişi başına düşen 

milli gelir, M2 para arzının milli gelire oranı, özel sektöre verilen 

kredilerin milli gelire oranı verilerini kullanarak, Hacker ve Hatemi-J 

nedensellik testi yardımıyla araştırmıştır. Yazarlar çalışmayı; 2003:Q1-
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2007:Q4 ve 2010:Q1-2015:Q4 dönemleri için ayrı ayrı yapmışlar, kriz 

dönemi olduğu için 2008:Q1-2009:Q4 dönemini analiz dışı 

bırakmışlardır. Analizler sonucunda; çalışmada kullanılan finansal 

gelişme göstergeleri ile ekonomik büyüme arasında, kriz öncesinde 

herhangi bir nedensellik ilişkisi bulunamazken, kriz sonrası dönemde 

ilgili değişkenler arasında bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. 

Pata (2016), ekonomik büyüme ile enerji tüketimi arasındaki ilişkileri, 

Türkiye için 1972-2011 dönemi verilerini kullanarak analiz etmiştir. 

Yapılan Johansen-Juselius (1990) nedensellik testinde seriler arasında 

eşbütünleşme ilişkisinin olmadığı tespit edilirken, Dolado-Lutkepohl 

(1996) nedensellik testinde; petrol, elektrik, birincil enerji tüketimi ve 

karbondioksit salınımından ekonomik büyümeye doğru tek yönlü 

nedensellik ilişkilerinin olduğu belirlenmiştir. 

Keskingöz ve İnançlı (2016), finansal gelişme ile enerji tüketimi 

arasındaki ilişkileri, Türkiye’nin 1960-2011 dönemi verilerini 

kullanarak incelemiştir. Finansal gelişme göstergeleri olarak; banka 

mevduatları ve banka kredileri kullanılırken, enerji tüketimi verisi 

olarak; kişi başına düşen Kg petrol cinsinden enerji tüketimi alınmıştır. 

Ayrıca finansal gelişme ve enerji tüketimi ile yakın etkileşim içinde 

olan kişi başına düşen milli gelir de kontrol değişkeni olarak modele 

dâhil edilmiştir. Çalışmada serilerin durağanlığı; ADF yöntemiyle 

incelenmiş ve serilerin I(1) oldukları bulunmuştur. Seriler arasında 

eşbütünleşme ilişkisinin varlığı; Johansen yöntemiyle incelenmiş ve 

serilerin eşbütünleşik olmadıkları görülmüştür. Seriler arasındaki 

nedensellik ilişkileri; Granger yöntemiyle incelenmiş, banka 
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mevduatları ile finansal gelişme arasında, kısa dönemli karşılıklı 

nedensellik ilişkilerinin olduğu belirlenmiştir. 

Doğan ve Değer (2016), Hindistan’da enerji tüketimi, finansal gelişme 

ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri, 1970-2013 dönemi için 

analiz etmişlerdir. Çalışmada Granger nedensellik testini kullanan 

araştırmacılar, ekonomik büyümeden enerji tüketimine doğru bir 

nedensellik ilişkisi bulurken, enerji tüketiminden ekonomik büyümeye 

doğru böyle bir ilişki tespit edememişlerdir. Ek olarak ekonomik 

büyümeden finansal gelişmeye doğru da bir nedensellik ilişkisi olduğu 

görülmüştür. Johansen testi sonucunda serilerin eşbütünleşik oldukları 

görülmüş, uzun dönem analizi sonucunda; enerji tüketimindeki %1’lik 

artışın ekonomik büyümeyi %0,98, finansal gelişmedeki %1’lik artışın 

ise ekonomik büyümeyi %0,18 oranında artırdığı tespit edilmiştir. 

Mammadov (2016), Azerbaycan’da finansal gelişme ile ekonomik 

büyüme arasındaki ilişkileri, 2001:Q1-2014:Q4 dönemi için Toda-

Yamamoto nedensellik testi ile incelemiştir. Analizler sonucunda; 

Azerbaycan ekonomisinde, McKinnon-Shaw tarafından ileri sürülen 

Arz Öncüllü Hipotezin geçerli olduğu ve finansal gelişmeden, 

ekonomik büyümeye doğru bir nedensellik ilişkisinin bulunduğu tespit 

edilmiştir. 

Bakhtiar-Bakhtiar (2016), finansal gelişme ile ekonomik büyüme 

arasındaki ilişkileri, Türkiye’nin 1988:Q1-2015:Q2 dönemi verilerini 

kullanarak, Johansen eşbütünleşme testi ve VEC analizi ile incelemiştir. 

Çalışmada ekonomik büyüme ölçütü olarak; reel GSYH, finansal 

gelişmenin ölçütü olarak; geniş para arzının (M2), özel sektör 
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kredilerinin, piyasa kapitalizasyonunun ve merkez bankası varlıklarının 

GSYH’ye oranları kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda; uzun 

dönemde de kısa dönemde de nedensellik ilişkisinin finansal 

gelişmeden, ekonomik büyümeye doğru olduğu tespit edilmiştir. Bu 

durumda Türkiye için Arz Öncüllü Hipotez geçerlidir. 

Lu (2017), elektrik tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi, 

Tayvan’da bulunan 17 sanayi sektörüne ait 1998-2014 dönemi 

verilerini kullanarak, panel veri analizi yöntemiyle incelemiştir. 

Yapılan analizler sonucunda; bu ülkede elektrik tüketimi ile ekonomik 

büyüme arasında karşılıklı nedensellik ilişkileri tespit edilmiştir. 

Yapılan regresyon analizinde ise elektrik tüketimindeki %1’lik artışın, 

ekonomik büyümeyi %1,72 oranında artırdığı görülmüştür. 

Kao ve Wan (2017), enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki 

ilişkileri, Tayvan’ın 1982:Q1-2014:Q4 dönemi verilerini kullanarak 

analiz etmiştir. Serilerin durağanlığını ADF, DF-GLS ve PP 

yöntemleriyle sınayan araştırmacılar, bütün serilerin I(1) olduklarını 

belirlemişlerdir. Çalışmalarını Zivot and Andrews (1992) ve Perron 

(1997) yapısal kırılmalı birim kök testleri ile de genişleten 

araştırmacılar, önceki testleri (ADF, DF-GLS ve PP testlerini) destekler 

yönde bulgulara ulaşmışlardır. Seriler arasındaki eşbütünleşme 

ilişkisini Johansen yöntemiyle incelemişler ve serilerin eşbütünleşik 

olduklarını belirlemişlerdir. VEC yöntemiyle yaptıkları nedensellik 

analizinde; enerji tüketiminden çıktıya doğru bir nedensellik ilişkisi 

tespit etmişlerdir. 
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Ak, Altıntaş ve Şimşek (2016), Türkiye ekonomisinde finansal gelişme 

ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri, 1989-2011 dönemi verilerini 

kullanarak, Toda-Yamamoto nedensellik testi ile incelemişlerdir. 

Çalışmada kullanılan finansal gelişmişlik endeksi, Temel Bileşenler 

Analizi (Principal Component Analysis) yöntemi ile elde edilmiştir. 

Ampirik analizler sonucunda; Türkiye’de finansal liberalizasyonun tam 

olarak başladığı 1989 sonrası dönemde, ekonomik büyümeden, finansal 

gelişmeye doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin söz konusu olduğu 

belirlenmiştir. Diğer bir ifadeyle; finansal gelişme ve ekonomik 

büyüme arasında “talep takipli” bir ilişki vardır. 

Malik ve Masih (2017), enerji tüketimi, finansal gelişme ve ekonomik 

büyüme arasındaki ilişkileri, Malezya’nın 1971-2014 dönemi verilerini 

kullanarak, ARDL yöntemiyle araştırmıştır. Bu çalışmada serilerin 

durağanlığı ADF yöntemiyle incelenmiş ve serilerin farklı derecelerde 

durağan oldukları görülmüştür. Yapılan Sınır Testinde; sadece iki 

modelde yer alan seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin var olduğu 

bulunmuştur. Bu nedenle uzun dönem analizleri de sadece bu modeller 

için gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda; enerji tüketiminin, 

finansal gelişme ve ekonomik büyüme tarafından kısa dönemde de uzun 

dönemde de etkilendiği ve nüfus ile enerji tüketimi arasında uzun 

dönemde güçlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Yıldız (2017), Türkiye’de enerji bağımlılığının makroekonomik 

değişkenler üzerindeki etkilerini, 1981-2015 dönemi verilerini 

kullanarak zaman serisi analizi yöntemlerinden VAR ve ARDL 

yöntemleriyle incelemiştir. Çalışmada bağımlı değişken olarak; net 
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enerji ithalatı verisi kullanılırken, açıklayıcı değişkenler olarak; cari 

açık, kişi başına düşen reel milli gelir, ithalat değer endeksinin ihracat 

değer endeksine oranlanmasıyla elde edilen göreli fiyatlar ve gayri safi 

sabit sermaye oluşumu verilerinden yararlanılmıştır. Yapılan analizler 

sonunda; enerji bağımlılığının cari açık ve kişi başına düşen reel milli 

gelir üzerinde anlamlı etkilerinin olmadığı belirlenmiştir. 

Selvi (2017), ekonomik büyüme ile enerji tüketimi arasındaki ilişkileri, 

Türkiye’nin 1967-2014 dönemi enerji tüketimi ve GSYH verilerini 

kullanarak analiz etmiştir. Serilerin durağanlığı ADF birim kök testi ile 

incelenmiş ve serilerin I(1) oldukları belirlenmiştir. Birinci farkları 

alınarak durağan hale getirilen serilerle gerçekleştirilen Granger 

nedensellik testinde; enerji tüketiminden ekonomik büyümeye doğru 

zayıf bir nedensellik ilişkisinin var olduğu belirlenmiştir. 

Çağlar ve Kubar (2017), finansal gelişmenin enerji tüketimi üzerindeki 

etkilerini, Türkiye’nin 1969-2014 dönemi, kişi başına yenilenebilir 

kaynaklı enerji tüketimi, kişi başına fosil kaynaklı enerji tüketimi ve 

finansal gelişme verilerini kullanarak, Toda-Yamamoto nedensellik 

testi ve Nazlıoğlu vd. (2016) tarafından geliştirilen Fourier Toda-

Yamamoto nedensellik testi ile analiz etmişlerdir. Yapılan analizler 

sonucunda; finansal gelişmeden fosil kaynaklı enerji tüketimine doğru 

tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu tespit edilirken, finansal 

gelişme ile yenilenebilir kaynaklı enerji tüketimi arasında herhangi bir 

nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir. 
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Guo (2018), enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri, 

Çin ekonomisinde 1978-1991 ve 1992-2016 dönemleri için ECM (Error 

Correction Model: Hata Düzeltme Modeli) yöntemiyle ayrı ayrı analiz 

etmiştir. Enerji tüketiminden ekonomik büyümeye doğru güçlü bir 

nedensellik ilişkisi belirleyen yazar, bu sonuçtan hareketle, Çin 

ekonomisinin enerjiye aşırı derecede bağımlı olduğunu ifade etmiştir. 

Ekonomik büyümenin, enerji tüketimine olan bağımlılığının, yıllar 

geçtikçe (1992-2016 döneminde) arttığı da çalışmanın bulguları 

arasında yer almaktadır. 

Mukhtarov vd. (2018), finansal gelişmenin enerji tüketimi üzerindeki 

etkilerini, Azerbaycan ekonomisine ait 1992-2015 dönemi verilerini 

kullanarak analiz etmiştir. Bu çalışmada serilerin durağanlığı ADF, PP 

ve ZA yöntemleriyle analiz edilmiş ve serilerin farklı seviyelerde 

durağan oldukları görülmüştür. Seriler arasındaki eşbütünleşme 

ilişkileri Johansen ve GH yöntemleriyle incelenmiş ve serilerin 

eşbütünleşme içinde oldukları belirlenmiştir. Çalışma sonucunda; 

finansal gelişmedeki %1’lik artışın ekonomik büyümeyi %0,19, enerji 

tüketimini %0,12 oranında artırdığı tespit edilmiştir. 

Uslu (2018a), gelişmekte olan 21 ülkede enerji tüketimi ile ekonomik 

büyüme arasındaki ilişkileri, 1990-2014 dönemi verilerini kullanarak, 

panel veri analizi yöntemleriyle incelemiştir. Serilerin durağanlığı IPS 

yöntemiyle incelenmiş ve bütün serilerin I(1) oldukları belirlenmiştir. 

Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkileri; Dumitrescu ve Hurlin 

(2012) panel nedensellik testi ile sınanmış ve bu ülkelerde, ekonomik 

büyüme ile enerji tüketimi arasında karşılıklı nedensellik ilişkilerinin 
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olduğu bulunmuştur. Seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı, 

Pedroni (2004) panel eşbütünleşme testiyle incelenmiş ve bu serilerin 

eşbütünleşik oldukları görülmüştür. Seriler arasındaki uzun ve kısa 

dönem analizleri Panel DOLS yöntemiyle gerçekleştirilmiş ve enerji 

tüketimi %1 arttığında, ekonomik büyümenin %1,13 arttığı, ekonomik 

büyüme %1’lik arttığında ise bu ülkelerde kişi başına düşen enerji 

tüketiminin %0,45 oranında arttığı tespit edilmiştir. 

Çetin (2018), finansal gelişme ile enerji tüketimi arasındaki ilişkileri, 

Türkiye’nin 1980-2015 dönemi verilerini kullanarak, ARDL Sınır Testi 

yöntemi yardımıyla incelemiştir. Kentleşme oranı da çalışmaya kontrol 

değişkeni (ek bir açıklayıcı değişken) olarak konulmuştur. Sınır Testi 

sonucunda serilerin eşbütünleşik oldukları belirlenmiş, DOLS 

yöntemiyle yapılan regresyon analizinde; enerji tüketiminin sırasıyla 

kentleşme ve finansal gelişmeden etkilendiği belirlenmiştir. Toda-

Yamamoto nedensellik testi sonucunda ise; finansal gelişmeden, enerji 

tüketimine doğru bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Ayrıca 

ekonomik büyüme ve kentleşmeden de enerji tüketimine doğru 

nedensellik ilişkilerinin olduğu belirlenmiştir. 

Erataş Sönmez ve Sağlam (2019), yükselen piyasa ekonomilerinde 

(Çin, Hindistan, Brezilya, Endonezya, Güney Kore, Rusya, Meksika, 

Mısır ve Türkiye) finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki 

nedensellik ilişkilerini, 1980-2016 dönemi verilerini kullanarak, panel 

veri analizi yöntemleriyle analiz etmiştir. Modelde yer alan eğim 

katsayılarının homojenliği; Pesaran ve Yamagata (2008) Delta testiyle 

incelenmiş ve eğim katsayılarının homojen olduğu bulunmuştur. 
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Ülkeler arasında yatay kesit bağımlılığının varlığı; Breusch ve Pagan 

(1980) LM testi, Pesaran (2004) CDLM1, CDLM2 testleri ve Pesaran 

(2008) Sapması Düzeltilmiş CD testi ile incelenmiş ve panele dâhil 

edilen ülkeler arasında yatay kesit bağımlılığının var olduğuna karar 

verilmiştir. Serilerin durağanlığı; Pesaran (2007) CADF testi ve bu 

testten türetilen CIPS istatistiği yardımıyla incelenmiş ve serilerin I(1) 

oldukları belirlenmiştir. Birim kök sınaması ayrıca Hadri ve Kurozumi 

(2012) panel birim kök testi ile de yinelenmiş ve serilerin I(1) oldukları 

teyit edilmiştir. Seriler arasındaki eşbütünleşme ilişkileri; Westerlund 

(2008) Durbin-Hausman eşbütünleşme testiyle sınanmış ve bu seriler 

arasında eşbütünleşme ilişkisinin var olduğuna karar verilmiştir. Seriler 

arasındaki nedensellik ilişkileri; Hurlin ve Dumetriscu (2012) testi ile 

incelenmiş ve finansal gelişmeden, ekonomik büyümeye doğru tek 

yönlü bir nedensellik ilişkisinin var olduğu belirlenmiştir. 

Akalp (2019), yenilenebilir enerji tüketimi ile ekonomik büyüme 

arasındaki ilişkileri, Türkiye’nin 1990-2016 dönemi verilerini 

kullanarak, ARDL yöntemiyle analiz etmiştir. Seriler arasındaki 

eşbütünleşme ilişkileri Sınır Testi ile incelenmiş ve serilerin 

eşbütünleşik olmadıkları ortaya çıkmıştır. Çalışma sonucunda; 

literatürdeki genel sonuçların aksine, yenilenebilir enerji tüketimindeki 

artışların, ekonomik büyümeyi azalttığı ortaya konulmuştur. 

Solarin vd. (2019), ICT (Information Communication Technologies: 

Bilişim ve İletişim Teknolojileri), finansal gelişme, ekonomik büyüme 

ve elektrik tüketimi arasındaki ilişkileri, Malezya’nın 1990 – 2015 

dönemi verilerini kullanarak, ADF, PP ve Zivot-Andrews yapısal 
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kırılmalı birim kök testi, Gregory-Hansen yapısal kırılmalı 

eşbütünleşme testi ve Toda-Yamamoto nedensellik testi ile 

incelemiştir. Yapılan analizler sonucunda; ICT, finansal gelişme ve 

ekonomik büyümenin, elektrik enerjisi kullanımı üzerinde pozitif 

etkilerinin olduğu belirlenmiştir. 

Rahmani (2019), yenilenebilir enerji tüketimi ile ekonomik büyüme 

arasındaki ilişkileri, Türkiye’nin 1970-2016 dönemi verilerini 

kullanarak analiz etmiştir. Çalışmada serilerin durağanlıkları PP ve Ng-

Perron birim kök testleri ile sınanmıştır. Birim kök sınaması ayrıca; 

Lee-Strazicich çift yapısal kırılmalı birim kök testi ile de 

genişletilmiştir. Birim kök testleri sonucunda; bütün serilerin I(1) 

oldukları görülmüştür. Seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı 

Sınır Testi yöntemi ile incelenmiş ve serilerin eşbütünleşme içinde 

oldukları belirlenmiştir. Uzun ve kısa dönem analizleri; ARDL 

yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Bu analizde; yenilenebilir enerji 

tüketimi ile ekonomik büyüme arasında negatif ve istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Çalışmada son olarak Granger 

nedensellik testi yapılmıştır. Bu testte de yenilenebilir enerji tüketimi 

ile ekonomik büyüme arasında herhangi bir nedensellik ilişkisinin 

olmadığı belirlenmiştir. 

Aydın (2019), kırılgan beşli ülkelerinde (Brezilya, Endonezya, 

Hindistan, Türkiye ve Güney Afrika) finansal gelişme ile ekonomik 

büyüme arasındaki ilişkileri, 1992-2016 dönemi verilerini kullanarak, 

panel veri analizi yöntemleriyle araştırmıştır. Ülkeler arasında yatay 

kesit bağımlılığının varlığı; Breusch ve Pagan (1980) LM testi, Pesaran 
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(2004) CDLM1, CDLM2 testleri ve Pesaran (2008) Sapması 

Düzeltilmiş CD testi ile incelenmiş ve panele dâhil edilen ülkeler 

arasında yatay kesit bağımlılığının var olduğuna karar verilmiştir. 

Serilerin durağanlığı; Pesaran (2007) CADF testi ve bu testten türetilen 

CIPS istatistiği yardımıyla incelenmiş ve serilerin düzeyde durağan 

oldukları tespit edilmiştir. Seriler arasında eşbütünleşme ilişkilerinin 

varlığı; Westerlund eşbütünleşme yöntemiyle araştırılmış ve serilerin 

eşbütünleşik oldukları görülmüştür. Panel DOLS ve Panel FMOLS 

yöntemleriyle gerçekleştirilen panel regresyon analizleri sonucunda; 

finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasında pozitif ilişkilerin 

olduğu tespit edilmiştir. 

Kurt (2019), finansal gelişme, enerji tüketimi ve ekonomik büyüme 

arasındaki ilişkileri, Türkiye’nin 1950-2015 dönemi verilerini 

kullanarak, Johansen eşbütünleşme testi, VAR analizi ve Granger 

nedensellik testi yardımıyla analiz etmiştir. Çalışmanın sonunda; 

finansal gelişme, enerji tüketimi ve ekonomik büyüme serilerinin 

eşbütünleşik oldukları belirlenmiştir. Nedensellik testi sonucunda; 

finansal gelişmeden, enerji tüketimine doğru tek yönlü, enerji tüketimi 

ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü nedensellik ilişkilerinin 

olduğu bulunmuştur. 

Tutgun (2019), finansal gelişme ve enerji tüketiminin, ekonomik 

büyüme üzerindeki etkilerini, Türkiye’nin 1961-2014 dönemi verilerini 

kullanarak, ARDL Sınır Testi yaklaşımıyla analiz etmiştir. Serilerin 

durağanlığı ADF ve PP testiyle incelenmiş ve serilerin farklı düzeylerde 

durağan oldukları görülmüştür. Seriler arasında eşbütünleşme 
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ilişkisinin varlığı; Sınır Testi ile incelenmiş ve serilerin eşbütünleşik 

oldukları belirlenmiştir. Finansal gelişmeyi; geniş para arzı (M2) ve 

özel sektöre verilen krediler ile ölçen yazar, finansal gelişme ve enerji 

tüketiminin, ekonomik büyümeyi artırdığını belirlemiştir. 

Tablo 16. Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Yapılmış Çalışmaların Özeti 

Yazar 

(Yayın Yılı) 
Ülke Dönem Yöntem Bulgular 

Özata 

(2010) 
Türkiye 

1970-

2008 

Granger 

Nedensellik 

Testi ve 

VECM 

Analizi 

Milli gelirdeki %1’lik artışın, enerji tüketimini 

%0,97 oranında artırdığını bulmuştur. Enerji 

tüketimindeki %1’lik artışın ise milli geliri %0,57 

oranında artırdığı görülmüştür. 

Dumrul 

(2011) 
Türkiye 

1950-

2007 

Sınır Testi ve 

ARDL 

Yöntemi 

Enerji tüketimindeki %1’lik artışın, ekonomik 

büyümeyi %0,51 oranında artırdığı tespit edilmiştir. 

Bozoklu ve 

Yılancı 

(2013) 

Gelişmekte 

Olan Ülkeler 

1988-

2011 

Dumitrescu 

ve Hurlin 

(2012) Panel 

Nedensellik 

Testi 

Finansal gelişmenin, ekonomik büyümenin belirgin 

biçimde nedenseli olduğu bulunmuştur. 

Özcan 

(2013) 
Türkiye 

1987:1-

2012:4 

VECM 

Yöntemi 

Finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasında 

uzun dönemli, finansal derinlik göstergeleri ile 

ekonomik büyüme arasında  kısa dönemli ve 

karşılıklı nedensellik ilişkileri belirlenmiştir. 

Hayaloğlu 

(2015) 

Kırılgan Beşli 

Ülkeleri 

1990-

2012 

Dinamik 

Panel Veri 

Analizi 

Bu ülkelerde finansal gelişmişlik düzeyi ile 

ekonomik büyüme arasında pozitif yönlü bir 

ilişkinin var olduğu tespit edilmiştir. 

Doğan ve 

Değer 

(2016) 

Hindistan 
1970-

2013 

Granger 

Nedensellik 

Testi 

Ekonomik büyümeden enerji tüketimine doğru bir 

nedensellik ilişkisi bulurken, enerji tüketiminden 

ekonomik büyümeye doğru bir ilişki görülmemiştir. 

Wan (2017) Tayvan 

1982:Q

1-

2014:Q

4 

VECM 

Yöntemi 

Enerji tüketiminden çıktıya doğru bir nedensellik 

ilişkisi tespit edilmiştir.  

Malik ve 

Masih 

(2017) 

Malezya 
1971-

2014 
ARDL 

Enerji tüketiminin, finansal gelişme ve ekonomik 

büyüme tarafından kısa dönemde de uzun dönemde 

de etkilendiğini ve nüfus ile enerji tüketimi arasında 

uzun dönemde güçlü bir ilişki olduğunu 

belirlemişlerdir. 

Guo (2018) Çin 
1978-

2016 

VECM 

Yöntemi 

Enerji tüketiminden ekonomik büyümeye doğru 

güçlü bir nedensellik ilişkisi belirlenmiştir. 

Mukhtarov 

vd. (2018) 
Azerbaycan 

1992-

2015 

VECM 

Yöntemi 

Finansal gelişmedeki %1’lik artışın ekonomik 

büyümeyi %0,19, enerji tüketimini %0,12 oranında 

artırdığı tespit edilmiştir 

Uslu (2018) 
Gelişmekte 

olan 21 ülke 

1990-

2014 

Dumitrescu 

ve Hurlin 

(2012) Panel 

Nedensellik 

Testi, Panel 

DOLS 

Ekonomik büyüme ile enerji tüketimi arasında 

karşılıklı nedensellik ilişkilerinin olduğu 

bulunmuştur. Enerji tüketimi %1 arttığında, 

ekonomik büyümenin %1,13, ekonomik büyüme 

%1’lik arttığındaysa kişi başına düşen enerji 

tüketiminin %0,45 oranında arttığı tespit edilmiştir. 
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Erataş 

Sönmez ve 

Sağlam 

(2019) 

Yükselen 

Piyasa 

Ekonomileri 

1980-

2016 

Hurlin ve 

Dumetriscu 

(2012) 

Finansal gelişmeden, ekonomik büyümeye doğru tek 

yönlü bir nedensellik ilişkisi belirlenmiştir. 

Solarin vd. 

(2019) 
Malezya 

1990- 

2015 

Toda-

Yamamoto 

Nedensellik 

Testi 

ICT, finansal gelişme ve ekonomik büyümenin, 

elektrik enerjisi kullanımı üzerinde pozitif 

etkilerinin olduğu belirlenmiştir. 

Rahmani 

(2019) 
Türkiye 

1970-

2016 

Granger 

Nedensellik 

Testi 

Yenilenebilir enerji tüketimi ile ekonomik büyüme 

arasında herhangi bir nedensellik ilişkisinin 

olmadığı belirlenmiştir. 

Aydın 

(2019) 

Kırılgan Beşli 

Ülkeleri 

1992-

2016 

Panel Veri 

Analiziyle 

Finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasında 

pozitif ilişkilerin olduğu tespit edilmiştir. 

Tutgun 

(2019) 
Türkiye 

1961-

2014 

ARDL Sınır 

Testi 

Yaklaşımı 

Finansal gelişmeyi; geniş para arzı (M2) ve özel 

sektöre verilen krediler ile ölçen yazar, finansal 

gelişme ve enerji tüketiminin, ekonomik büyümeyi 

artırdığını belirlemiştir.  

 

4.3. AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER İÇİN YAPILMIŞ 

ÇALIŞMALARIN ÖZETİ 

Çalışmanın bu bölümde; finansal gelişme, enerji tüketimi ve ekonomik 

büyüme arasındaki ilişkileri inceleyen/araştıran ve az gelişmiş ülkeleri 

temel alan çalışmaların özetlerine yer verilmiştir. Ndlovu (2013), 

Zimbabwe ekonomisinde finansal gelişmenin ekonomik büyüme 

üzerindeki etkilerini, 1980-2011 dönemi için çok değişkenli Granger 

nedensellik testi ile incelemiştir. Çalışmada serilerin durağanlığı ADF 

ve PP testleriyle incelenmiş ve tüm serilerin I(1) oldukları 

belirlenmiştir. Seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı 

Johansen eşbütünleşme testi ile incelenmiş ve serilerin eşbütünleşik 

oldukları belirlenmiştir. Yapılan nedensellik analizlerinde; ekonomik 

büyümeden finansal gelişmeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi 

olduğu bulunmuştur. 

Shahbaz, Abosedra ve Sbia (2013), enerji tüketimi, finansal gelişme ve 

ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri, Lübnan’ın 1993:M01-
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2010:M12 dönemi verilerini kullanarak, zaman serisi analizi 

yöntemiyle araştırmıştır. Değişkenlerin durağanlığı ADF ve Ng-Perron 

birim kök testleriyle incelenmiş ve tüm serilerin birinci farkta durağan 

oldukları belirlenmiştir. Seriler arasındaki eşbütünleşme ilişkileri Sınır 

Testi ile incelenmiş ve bu değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin 

var olduğu belirlenmiştir. Regresyon analizlerinde; finansal gelişme ve 

enerji tüketiminin ekonomik büyümeye katkı sağladığı bulunmuştur. 

Diğer yandan ekonomik büyüme ve finansal gelişmenin Lübnan’da 

enerji tüketimini artırdığı da görülmüştür. 

Munyanyi (2017), finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasındaki 

ilişkileri Zimbabwe’nin 1965-2015 dönemi verilerini kullanarak, 

zaman serisi analizi yöntemleriyle incelemiştir. Serilerin durağanlığı 

ADF yöntemiyle incelenmiş ve serilerin I(1) oldukları görülmüştür. 

Finansman modelinde yer alan seriler arasındaki eşbütünleşme ilişkileri 

Sınır Testi ile incelenmiş ve serilerin eşbütünleşik olmadıkları 

görülmüştür. Granger nedensellik testinde ise bu değişkenler arasında 

herhangi bir nedensellik ilişkisinin olmadığı belirlenmiştir. Mevduat 

modelinde yer alan seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin var olduğu 

görülmüş, yapılan Toda-Yamamoto nedensellik testinde milli gelirden 

banka kredilerine doğru bir nedensellik ilişkisinin olduğu 

belirlenmiştir. 

Bist (2018), finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri, 

16 tane fakir Afrika ülkesinin 1995-2014 dönemi verilerini kullanarak, 

panel veri analizi yöntemlerinden Panel DOLS ve Panel FMOLS 

yöntemleriyle incelemiştir. Ülkeler arasında yatay kesit bağımlılığının 
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tespit edildiği çalışmada, Pedroni eşbütünleşme testi uygulanmış ve 

serilerin eşbütünleşik oldukları bulunmuştur. Yapılan regresyon 

analizleri sonucunda; bu ülkelerde finansal gelişmenin, ekonomik 

büyüme üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin 

olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 17. Az Gelişmiş Ülkeler İçin Yapılmış Çalışmaların Özeti 

Yazar  

(Yayın Yılı) 
Ülke Dönem Yöntem Bulgular 

Ndlovu 

(2013) 
Zimbabwe 1980-2011 

Granger 

Nedensellik 

Testi 

Ekonomik büyümeden finansal gelişmeye 

doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi 

bulunmuştur. 

Shahbaz, 

Abosedra ve 

Sbia (2013) 

Lübnan 
1993:M01-

2010:M12 

ARDL Sınır 

Testi 

Finansal gelişme ve enerji tüketiminin 

ekonomik büyümeye katkı sağladığını tespit 

edilmiştir. Ayrıca ekonomik büyüme ve 

finansal gelişmenin Lübnan’da enerji tüketimini 

artırdığı da görülmüştür. 

Munyanyi 

(2017) 
Zimbabwe 1965-2015 

Granger 

Nedensellik 

Testi 

Finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasında 

erhangi bir nedensellik ilişkisinin olmadığını 

belirlemiştir. 

Bist ve Read 

(2018) 

16 tane Fakir 

Afrika Ülkesi 
1995-2014 

Panel DOLS ve 

Panel FMOLS 

Bu ülkelerde finansal gelişmenin, ekonomik 

büyüme üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak 

anlamlı bir etkisinin olduğu belirlenmiştir. 

 

4.4. FARKLI GELİŞMİŞLİK DÜZEYİNE SAHİP ÜLKELER 

İÇİN BİR ARADA YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN ÖZETİ 

Çalışmanın bu bölümde; finansal gelişme, enerji tüketimi ve ekonomik 

büyüme arasındaki ilişkileri inceleyen/araştıran ve farklı gelişmişlik 

düzeyine sahip ülkeleri temel alan çalışmaların özetlerine yer 

verilmiştir. Gregorio ve Guidotti (1995), finansal gelişme ile ekonomik 

büyüme arasındaki ilişkileri, 100 ülkenin 1960-1985 dönemi verileri ve 

12 Latin Amerika ülkesinin 1950-1985 dönemi verilerini kullanarak, 

Panel veri analiz tekniği ile incelemişlerdir. Barro (1991) yaklaşımı 

çerçevesinde analiz etmiş ve finansal gelişmenin ekonomik büyümeyi, 

geniş ülke sepetinde pozitif, Latin Amerika ülkelerinde ise negatif 
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etkilediğini belirlemişlerdir. Bu pozitif etki özellikle orta ve alt gelir 

düzeyine sahip ülkelerde daha güçlü olmuştur. Gelişmiş olan 

piyasalarda ise bu ilişki daha zayıf çıkmıştır. Bunun nedeni de gelişmiş 

finansal piyasalara sahip ülkelerde, bankacılık sektörünün finansal 

sistem içindeki rolünün, gelişmekte olan bir ekonomideki kadar önemli 

olmamasıdır. 

Levine (1997), finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasındaki 

ilişkileri, çok zengin, zengin, fakir ve çok fakir 29’ar ülkenin 1960-1989 

dönemi verilerini kullanarak, panel veri analizi tekniği ile incelemiş ve 

finansal gelişmedeki %1’lik artışın, reel kişi başına düşen milli geliri 

çok zengin ülkelerde %0,67, zengin ülkelerde %0,51, fakir ülkelerde 

%0,9 ve çok fakir ülkelerde %0,26 oranında artırdığını tespit etmiştir. 

Graff (2001), finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasındaki 

ilişkileri, 93 ülkenin 1975-1990 dönemi verilerini kullanarak 

gerçekleştirdiği panel veri analizinde, finansal gelişmelerin ekonomik 

büyümeyi artırdığını, ancak bu etkinin özellikle 1975-1980 döneminde 

çok büyük olmadığını tespit etmiştir. 

Müslümov ve Aras (2002), sermaye piyasalarının gelişmişlik düzeyinin 

ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini, 22 OECD ülkesinin 1982-2000 

dönemi verilerini kullanarak Granger nedensellik testi ile 

incelemişlerdir. Çalışma sonucunda; menkul kıymetler borsalarında 

yaşanan gelişmelerin, ülkelerin ekonomik büyümelerini desteklediği 

bulunmuştur. 
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Khaled, Samer ve Mharebe (2006), MENA (Middle East and North 

Africa: Orta Doğru ve Kuzey Afrika) ülkelerinde finansal gelişmenin 

ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini, 1980-2001 dönemi verilerini 

kullanarak, panel veri analizi yöntemiyle incelemişlerdir. Çalışma 

sonucunda; finansal göstergelerin, ekonomik büyüme üzerinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. 

Araştırmacılar bu durumun nedeninin; söz konusu ülkelerde finansal 

sistemin yeterince gelişmemiş olması olarak açıklamışlardır. 

Rezitis ve Ahammad (2015), enerji tüketimi ile ekonomik büyüme 

arasındaki ilişkileri, Doğu ve Güney Doğu Asya ülkelerinin 1990-2012 

dönemi verilerini kullanarak, Panel VEC yöntemiyle analiz etmiştir. 

Yapılan çalışma sonucunda; bu ülkelerde enerji tüketimi ile ekonomik 

büyüme arasında karşılıklı nedensellik ilişkilerinin olduğu 

belirlenmiştir. 

Gümüş ve Güç (2015), dört kıtadan farklı ülke guruplarında finansal 

gelişme ile enerji tüketimi arasındaki ilişkileri, 1971-2010 dönemi 

verilerini kullanarak, panel veri analizi ile incelemişlerdir. Analize 

toplam 57 ülke dâhil edilmiştir. Çalışmada finansal gelişmişlik 

göstergeleri olarak; banka mevduatlarının GSYH’ye oranı, finansal 

sistem mevduatlarının GSYH’ye oranı ve özel kredilerin GSYH’ye 

oranı verileri kullanılmıştır. Enerji tüketimi verisi olarak; kilogram 

cinsinden kişi başı tüketilen petrol miktarı kullanılmıştır. Serilerin 

durağanlığı SURADF yöntemi ile incelenmiş ve serilerin farklı 

seviyelerde durağan oldukları belirlenmiştir. Aynı seviyede durağan 

olan değişkenler arasındaki nedensellik ilişkileri Dumitrescu & Hurlin 
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(2012) panel nedensellik testiyle, farklı seviyede durağan olan seriler 

arasındaki nedensellik ilişkileri Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) panel 

nedensellik testiyle incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda; sadece 

denize/okyanusa kıyısı olan ülkelerde finansal gelişme ile enerji 

tüketimi arasında bir nedensellik ilişkisi tespit edilebilmiştir. 

Yaşar (2016), enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri, 

119 ülkenin 1970-2015 dönemi verilerini kullanarak, Panel ARDL ve 

Panel Granger nedensellik testi yöntemleriyle incelemiştir. Çalışmadan 

elde edilen bulgular; üst-orta ve yüksek gelirli ülkelerde bu değişkenler 

arasında iki yönlü nedensellik ilişkisi olduğunu, alt-orta gelirli 

ülkelerde enerji tüketiminden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü 

nedensellik ilişkileri belirlenmiştir. Düşük gelirli ülkelerde ise bu 

değişkenler arasında herhangi bir etkileşimin olmadığı tespit edilmiştir. 

Saidmurodov (2016), Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde elektrik 

enerjisi tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri, Kazakistan, 

Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın 1992-2014 

dönemi verilerini kullanarak, ayrı ayrı zaman serisi analizleri ve 

ülkelerin bütünü için panel veri analizi yöntemiyle incelemiştir. Zaman 

serisi analizleri kapsamında serilerin durağanlıkları ADF yöntemleriyle 

incelenmiş ve serilerin I(1) oldukları belirlenmiştir. Seriler arasındaki 

eşbütünleşme ilişkileri Johansen yöntemiyle analiz edilmiştir. Bu 

analizlerde; Kırgızistan haricindeki ülkelerde enerji tüketimi ile 

ekonomik büyüme arasında pozitif ilişkilerin olduğu belirlenmiştir. 

Seriler arasındaki nedensellik ilişkileri Granger nedensellik testi ile 

incelenmiş ve sadece Özbekistan’da ekonomik büyümeden elektrik 
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tüketimine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisinin olduğu belirlenmiştir. 

Panel veri analizlerinde de ekonomik büyümeden elektrik tüketimine 

doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuştur. 

Akhtar, Sheikh ve Altaf (2016), seçilmiş Doğu Asya ülkelerinde 

finansal gelişme, enerji tüketimi ve ticari dışa açıklık arasındaki 

ilişkileri, 1974-2013 dönemi verilerini kullanarak, panel veri analizi 

yöntemiyle incelemiştir. Seriler arasındaki eşbütünleşme ilişkileri 

Pedroni panel eşbütünleşme testi ile incelenmiş ve serilerin 

eşbütünleşik oldukları belirlenmiştir. Yapılan Dumitrescu ve Hurlin 

panel nedensellik testinde; finansal gelişme ile enerji tüketimi arasında 

iki yönlü nedensellik ilişkisi olduğu belirlenmiştir. Çalışmada ek olarak 

ekonomik büyümeden enerji tüketimine doğru ve finansal gelişmeden 

ticari dışa açıklığa doğru da tek yönlü nedensellik ilişkileri de 

bulunmuştur. 

Sağlam ve Erataş Sönmez (2017), Doğu Avrupa’da yer alan geçiş 

ekonomilerinde (Arnavutluk, Bulgaristan, Hırvatistan, Macaristan, 

Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan ve Çek Cumhuriyeti) 

finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri, Barro 

(1991) yaklaşımı çerçevesinde, 2001-2014 dönemi yıllık verilerini 

kullanarak, panel veri analizi yöntemiyle incelemiştir. Modelde yer alan 

eğim katsayılarının homojenliği; Pesaran ve Yamagata (2008) Delta 

testiyle incelenmiş ve eğim katsayılarının homojen olduğuna karar 

verilmiştir. Ülkeler arasında yatay kesit bağımlılığının varlığı; Breusch 

ve Pagan (1980) LM testi, Pesaran (2004) CDLM1, CDLM2 testleri ve 

Pesaran (2008) Sapması Düzeltilmiş CD testi ile incelenmiş ve panele 
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dâhil edilen ülkeler arasında yatay kesit bağımlılığının var olduğuna 

karar verilmiştir. Serilerin durağanlığı; Pesaran (2007) CADF testi ile 

incelenmiş ve serilerin I(1) oldukları belirlenmiştir. Seriler arasındaki 

eşbütünleşme ilişkileri; Westerlund (2008) Durbin-Hausman 

eşbütünleşme testiyle sınanmış ve seriler arasında eşbütünleşme 

ilişkisinin var olduğuna karar verilmiştir. Seriler arasındaki nedensellik 

ilişkileri; Hurlin ve Dumetriscu (2012) testi ile incelenmiş ve finansal 

gelişme ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü nedensellik 

ilişkilerinin olduğu tespit edilmiştir. Seriler arasındaki uzun dönem 

ilişkileri; Pesaran (2006) CCE yöntemiyle incelenmiş ve finansal 

gelişmenin ekonomik büyüme üzerinde Hırvatistan, Macaristan ve 

Sırbistan’da negatif, diğer ülkelerde pozitif etkilerinin olduğunu tespit 

edilmiştir. 

Agheli ve Hadian (2017), finansal gelişme, ticari gelişme ve ekonomik 

büyüme arasındaki ilişkileri, seçilmiş yükselen Orta Doğu ülkelerinin, 

1980-2013 dönemi verilerini kullanarak, SUR yöntemiyle analiz 

etmiştir. Yapılan analizler sonucunda; finansal gelişmenin ekonomik 

büyüme üzerinde bazı ülkelerde olumlu etkileri görülse de bu ülkelerin 

geneli için böyle bir durumun söz konusu olmadığı belirlenmiştir. 

Araştırmacılar bu durumun sebebinin; söz konusu ülkelerdeki finansal 

piyasaların derinliğinin azlığı olduğunu ifade etmişlerdir. 

Başarır ve Erçakar (2017), finansal gelişme ile enerji tüketimi 

arasındaki ilişkileri, seçilmiş 14 OECD ülkesinin 1992-2014 dönemi 

verilerini kullanarak, panel eşbütünleşme testi ile analiz etmiştir. 

Serilerin durağanlığı IPS ve LLC panel birim kök testleriyle sınanmış 
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ve serilerin I(1) oldukları belirlenmiştir. Seriler arasındaki 

eşbütünleşme ilişkileri; Kao (1999) ve Pedroni (2004) panel 

eşbütünleşme testleriyle incelenmiş ve serilerin eşbütünleşik oldukları 

tespit edilmiştir. Regresyon analizleri; Panel FMOLS yöntemiyle 

gerçekleştirilmiş, bu ülkelerde kredi miktarındaki ve borsadaki hisse 

senetlerinin değerindeki artışların, enerji tüketimini de artırdığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Kısa dönemli nedensellik analizi sonucunda; 

hisse senetlerinin toplam değerinden, enerji tüketimine doğru tek yönlü 

bir nedensellik ilişkisi tespit edilirken, uzun dönemli nedensellik 

analizinde, değişkenler arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi tespit 

edilememiştir. 

Çelebi Boz, Çınar ve Temelli (2017), Güneydoğu Asya Ülkeler 

Birliği’ne üye ülkelerde (ASEAN; Endonezya, Malezya Tayland, 

Singapur, Çin, Japonya ve Güney Kore) enerji tüketimi, finansal 

gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri, 1985-2013 dönemi 

için panel veri analizi yöntemi ile incelemişlerdir. Çalışmada; enerji 

tüketimi, ekonomik büyüme, banka mevduatları/GSYH, özel sektöre 

verilen krediler/GSYH verilerinin doğal logaritmaları alınmış halleri 

kullanılmıştır. Paneli oluşturan ülkeler arasında yatay kesit 

bağımlılığının varlığı; CDLM1, CDLM2, CDLM ve LMadj 

yöntemleriyle incelenmiş ve bu ülkeler arasında yatay kesit 

bağımlılığının var olduğuna karar verilmiştir. Serilerin durağanlığı 

CADF yöntemiyle incelenmiş ve bütün serilerin I(1) oldukları 

görülmüştür. Eşbütünleşme denkleminde yer alan eğim katsayılarının 

homojenliği Delta testi ile incelenmiş ve eğim katsayılarının heterojen 
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oldukları bulunmuştur. Seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı 

LM Bootstrap yöntemiyle incelenmiş ve serilerin eşbütünleşik 

oldukları belirlenmiştir. Uzun dönem eşbütünleşme katsayıları AMG 

yöntemiyle tahmin edilmiş ve enerji tüketimi ile ekonomik büyüme 

arasında, Singapur ve Endonezya haricindeki ülkelerde pozitif ve 

istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Banka 

mevduatlarındaki artışların sadece Çin’de ekonomik büyümeyi 

desteklediği, özel sektöre verilen kredilerin ise Çin ve Singapur 

haricindeki tüm ülkelerde ekonomik büyümeyi artırdığı belirlenmiştir. 

Gövdeli (2018), OECD’ye üye olan 24 ve OECD’ye üye olmayan 85 

ülkede enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri 1980-

2012 dönemi verilerini kullanarak analiz etmiştir. Çalışmada serilerin 

durağanlığı Pesaran (2007) CADF ve CIPS panel birim kök testleriyle 

sınanmış ve serilerin I(1) olduklarına karar verilmiştir. Eşbütünleşme 

denklemlerindeki eğim katsayılarının homojenliği; Pesaran ve 

Yamagata (2008) Delta testi ile incelenmiş ve katsayıların homojen 

olduğuna karar verilmiştir. Seriler arasında eşbütünleşme ilişkilerinin 

varlığı; Westerlund (2008) Durbin-H panel eşbütünleşme testi ile 

incelenmiş ve serilerin eşbütünleşik oldukları belirlenmiştir. 

Eşbütünleşme katsayıları CCE yöntemiyle tahmin edilmiş ve enerji 

tüketiminin, ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilediği tespit 

edilmiştir. Analizin detaylarına bakıldığında; OECD ülkelerinde enerji 

tüketimindeki %1’lik artışın, milli geliri, 1980-2012 döneminde 

%0,391, 1990-2012 döneminde %0,434 oranında artırdığı görülmüştür. 

OECD’ye üye olmayan ülkelerde ise; enerji tüketimindeki %1’lik artış 
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milli geliri, 1980-2012 döneminde %0,272, 1990-2012 döneminde 

%0,222 oranında artırmıştır. Bu sonuçlar, enerji tüketimi ile ekonomik 

büyüme arasındaki ilişkinin OECD ülkelerinde daha yüksek olduğunu 

göstermektedir. 

Tariq vd. (2018), enerji tüketiminin ekonomik büyüme ile etkileşimini, 

gelişmekte olan dört ülkenin (Pakistan, Hindistan, Bangladeş ve Sri 

Lanka) 1981-2015 dönemi verilerini kullanarak, araç değişkenler 

regresyonu (Instrumental Variable Regression: IVR) yöntemiyle analiz 

etmiştir. Çalışmada; enerji tüketimi, ekonomik büyüme, kentleşme, 

doğrudan yabancı yatırımları ve dış ticaret verileri kullanılmıştır. 

Yapılan analizler sonucunda; bu ülkelerde ekonomik büyümedeki 

artışların, enerji tüketimini artırma eğiliminde olduğu, bu ülkelerin 

enerji talepçisi oldukları ve enerji ile ilgili şoklara duyarlı oldukları, dış 

ticaretteki artışların ve enerji tüketimini azaltma eğiliminde olduğu 

belirlenmiştir. 

Akimkanov (2019), Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinde 

(Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Rusya) enerji tüketimi 

ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri, 1991-2016 dönemi verilerini 

kullanarak, panel veri analizi yöntemleriyle incelemiştir. Analize dâhil 

edilen ülkeler arasında yatay kesit bağımlılığının varlığı; Pesaran vd. 

(2004) CDLM testi, Breush-Pegan (1980) LM testi, Pesaran vd. (2004) 

CDLM2 ve Pesaran, Ullah ve Yamagata (2008) LMADJ testleriyle 

incelenmiş ve bu ülkeler arasında yatay kesit bağımlılığının var olduğu 

belirlenmiştir. Eşbütünleşme denklemine ait eğim katsayılarının 

homojenliğini test etmek için Pesaran ve Yamagata (2008) yöntemi 
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kullanılmış ve eğim katsayılarının heterojen olduğuna karar verilmiştir. 

Serilerin durağanlığı; LLC, IPS, ADF-Fisher ve PP- Fisher 

yöntemleriyle incelenmiş ve serilerin I(1) oldukları belirlenmiştir. 

Çalışmada seriler arasında eşbütünleşme ilişkilerinin varlığı; Kao 

(1999), Pedroni (2004) ve Westerlund (2005) Panel Cusum 

eşbütünleşme testleriyle incelenmiş ve serilerin eşbütünleşik oldukları 

belirlenmiştir. Eşbütünleşme katsayıları; Panel DOLS, Panel FMOLS 

ve Panel ARDL yöntemleriyle tahmin edilmiş ve Panel DOLS 

modelinde, enerji tüketiminin ekonomik büyümeyi pozitif ve 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde etkilediği tespit edilmiştir. Buna 

göre; söz konusu ülkelerde enerji tüketimi %1 arttığında, milli gelir 

%0,28 oranında yükselmektedir. Panel Granger nedensellik testi 

sonucunda ise; enerji tüketiminden milli gelire, milli gelirden sermaye 

stoku oluşumuna, sermaye stoku oluşumundan enerji tüketimine ve 

işgücünden de enerji tüketimine doğru tek yönlü, işgücü ile sabit 

sermaye stoku oluşumu arasında çift yönlü nedensellik ilişkilerinin var 

olduğuna karar verilmiştir. 

Ağazade ve Karakaya (2019), 34 OECD ülkesinde finansal gelişme ile 

ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri, 2001-2016 dönemi verilerini 

kullanarak, Dumitrescu ve Hurlin (2012) panel nedensellik testi ile 

incelemiştir. Çalışmada; ülkeler arasında yatay kesit bağımlılığının 

varlığı Pesaran (2004) CD testi yardımıyla analiz edilmiş ve bu ülkeler 

arasında yatay kesit bağımlılığının var olduğu belirlenmiştir. Serilerin 

durağanlığı Pesaran (2007) CIPS testi ile sınanmış ve serilerin her 

ikisinin de I(0) oldukları görülmüştür. Modelde yer alan katsayıların 
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ülkeler açısından homojenliği; Swamy (1970) yöntemiyle incelenmiş 

ve ülkelerin, bu değişkenler noktasında heterojen oldukları tespit 

edilmiştir. Bu nedenle; ülkeler arasındaki heterojeniteyi göz önünde 

bulunduran Dumitrescu ve Hurlin (2012) panel nedensellik testi 

kullanılmıştır. Nedensellik testi ile ilintili gerçekleştirilen VAR 

analizinde 11 ülkede finansal gelişmenin gecikmeli değerlerinin, 

ekonomik büyüme üzerinde anlamlı etkilerinin olduğunu, 17 ülkede 

ekonomik büyümenin gecikmeli değerlerinin finansal gelişme üzerinde 

etkili olduğunu tespit etmişlerdir. Yapılan Dumitrescu ve Hurlin (2012) 

panel nedensellik testi sonuçlarına göre ise; OECD ülkelerinde 

ekonomik büyüme ile finansal gelişme arasında iki yönlü (karşılıklı) 

nedensellik ilişkilerinin olduğu görülmüştür. 

Tablo 18. Farklı Gelişmişlik Düzeyine Sahip Ülkeler İçin Bir Arada Yapılmış Çalışmaların Özeti 

Yazar 

(Yayın Yılı) 
Ülke Dönem Yöntem Bulgular 

Gregorio ve 

Guidotti 

(1995) 

12 Latin 

Amerika Ülkesi 

1960-1985;  

1950-1985 

Panel Veri 

Analizi 

Finansal gelişmenin ekonomik büyümeyi, geniş 

ülke sepetinde pozitif, Latin Amerika 

ülkelerinde ise negatif etkilediğini 

belirlemişlerdir. 

Levine 

(1997) 

Çok Zengin, 

Zengin, Fakir 

ve Çok Fakir 29 

ülke 

1960-1989 
Panel Veri 

Analizi 

Finansal gelişmedeki %1’lik artışın, reel kişi 

başına düşen milli geliri çok zengin ülkelerde 

%0,67, zengin ülkelerde %0,51, fakir ülkelerde 

%0,9 ve çok fakir ülkelerde %0,26 oranında 

artırdığını tespit etmiştir. 

Graff (2001) 93 Ülke 1975-1990 
Panel Veri 

Analizi 

Finansal gelişmelerin ekonomik büyümeyi 

artırdığını, ancak bu etkinin özellikle 1975-1980 

döneminde çok büyük olmadığını tespit etmiştir. 

Müslümov 

ve Aras 

(2002) 

22 OECD 

Ülkeleri 
1982-2000 

Granger 

Nedensellik 

Testi 

Menkul kıymetler borsalarında yaşanan 

gelişmelerin, ülkelerin ekonomik büyümelerini 

desteklediği bulunmuştur. 

Khaled, 

Samer ve 

Mharebe 

(2006) 

MENA Ülkeleri 1980-2001 
Panel Veri 

Analizi 

Finansal göstergelerin, ekonomik büyüme 

üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin 

olmadığı tespit edilmiştir. 

Rezitis ve 

Ahammad 

(2015) 

Doğu ve Güney 

Doğu Asya 

Ülkeleri 

1990-2012 Panel VEC 

Bu ülkelerde enerji tüketimi ile ekonomik 

büyüme arasında karşılıklı nedensellik 

ilişkilerinin olduğu belirlenmiştir. 

Gümüş ve 

Güç (2015) 
57 Ülke 1971-2010 

Panel Veri 

Analizi 

Sadece denize/okyanusa kıyısı olan ülkelerde 

finansal gelişme ile enerji tüketimi arasında bir 

nedensellik ilişkisi tespit edilebilmiştir. 
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Yaşar (2016) 119 Ülke 1970-2015 

Panel ARDL 

ve Panel 

Granger 

Nedensellik  

Testi 

Üst-orta ve yüksek gelirli ülkelerde bu 

değişkenler arasında iki yönlü nedensellik 

ilişkisi olduğunu, alt-orta gelirli ülkelerde enerji 

tüketiminden ekonomik büyümeye doğru tek 

yönlü nedensellik ilişkileri belirlenmiştir. Düşük 

gelirli ülkelerde ise bu değişkenler arasında 

herhangi bir etkileşimin olmadığı tespit 

edilmiştir. 

Saidmurodov 

(2016) 

Orta Asya Türk 

Cumhuriyetleri 
1992-2014 

Panel Veri 

Analizi 

Kırgızistan haricindeki ülkelerde enerji tüketimi 

ile ekonomik büyüme arasında pozitif ilişkilerin 

olduğu belirlenmiştir. Granger nedensellik 

testindebsadece Özbekistan’da ekonomik 

büyümeden elektrik tüketimine doğru tek yönlü 

nedensellik ilişkisinin olduğu belirlenmiştir. 

Panel veri analizlerinde de ekonomik 

büyümeden elektrik tüketimine doğru tek yönlü 

nedensellik ilişkisi bulunmuştur. 

Akhtar, 

Sheikh ve 

Altaf (2016) 

Doğu Asya 

Ülkeleri 
1974-2013 

Panel Veri 

Analizi 

Finansal gelişme ile enerji tüketimi arasında iki 

yönlü nedensellik ilişkisi olduğu belirlenmiştir. 

Ek olarak ekonomik büyümeden enerji 

tüketimine doğru ve finansal gelişmeden ticari 

dışa açıklığa doğru da tek yönlü nedensellik 

ilişkileri de bulunmuştur. 

Sağlam ve 

Erataş 

Sönmez 

(2017) 

Doğu Avrupa 

Ülkeleri 
2001-2014 

Panel Veri 

Analizi 

Hurlin ve Dumetriscu (2012) testine göre 

Finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasında 

çift yönlü nedensellik ilişkilerinin olduğu tespit 

edilmiştir. Pesaran (2006) CCE yönteminde 

finansal gelişmenin ekonomik büyüme üzerinde 

Hırvatistan, Macaristan ve Sırbistan’da negatif, 

diğer ülkelerde pozitif etkilerinin olduğunu 

tespit edilmiştir. 

Agheli ve 

Hadian 

(2017) 

Orta Doğu 

Ülkeleri 
1980-2013 SUR Yöntemi 

Finansal gelişmenin ekonomik büyüme üzerinde 

bazı ülkelerde olumlu etkileri görülse de bu 

ülkelerin geneli için böyle bir durumun söz 

konusu olmadığı belirlenmiştir. Bu durumun 

sebebinin; söz konusu ülkelerdeki finansal 

piyasaların derinliğinin azlığı olduğunu ifade 

etmişlerdir. 

Başarır ve 

Erçakar 

(2017) 

14 OECD 

Ülkeleri 
1992-2014 

Panel Veri 

Analizi 

Panel FMOLS yöntemi sonucunda; bu ülkelerde 

kredi miktarındaki ve borsadaki hisse 

senetlerinin değerindeki artışların, enerji 

tüketimini de artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Kısa dönemli nedensellik analizi sonucunda; 

hisse senetlerinin toplam değerinden, enerji 

tüketimine doğru tek yönlü bir nedensellik 

ilişkisi tespit edilirken, uzun dönemli 

nedensellik analizinde, değişkenler arasında 

herhangi bir nedensellik ilişkisi tespit 

edilememiştir.  

Çelebi Boz, 

Çınar ve 

Temelli 

(2017) 

ASEAN 

Ülkeleri 
1985-2013 

Panel Veri 

Analizi 

Uzun dönem eşbütünleşme katsayıları AMG 

yöntemiyle tahmin edilmiş ve enerji tüketimi ile 

ekonomik büyüme arasında, Singapur ve 

Endonezya haricindeki ülkelerde pozitif 

bulunmuştur. Banka mevduatlarındaki artışların 

sadece Çin’de ekonomik büyümeyi 

desteklediği, özel sektöre verilen kredilerin ise 

Çin ve Singapur haricindeki tüm ülkelerde 

ekonomik büyümeyi artırdığı belirlenmiştir. 
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Gövdeli 

(2018) 

OECD’ye Üye 

Olan 24 ve 

OECD’ye Üye 

Olmayan 85 

Ülke 

1980-2012 
Panel Veri 

Analizi 

OECD ülkelerinde enerji tüketimindeki %1’lik 

artışın, milli geliri, 1980-2012 döneminde 

%0,391, 1990-2012 döneminde %0,434 

oranında artırdığı görülmüştür. OECD’ye üye 

olmayan ülkelerde ise; enerji tüketimindeki 

%1’lik artış milli geliri, 1980-2012 döneminde 

%0,272, 1990-2012 döneminde %0,222 

oranında artırmıştır. Enerji tüketimi ile 

ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin OECD 

ülkelerinde daha yüksek olduğunu 

göstermektedir. 

Tariq vd. 

(2018) 

Pakistan, 

Hindistan, 

Bangladeş ve 

Sri Lanka 

1981-2015 IVR Yöntemi 

Bu ülkelerde ekonomik büyümedeki artışların, 

enerji tüketimini artırma eğiliminde olduğu, bu 

ülkelerin enerji talepçisi oldukları ve enerji ile 

ilgili şoklara duyarlı oldukları, dış ticaretteki 

artışların ve enerji tüketimini azaltma 

eğiliminde olduğu belirlenmiştir. 

Akimkanov 

(2019) 

Ermenistan, 

Belarus, 

Kazakistan, 

Kırgızistan ve 

Rusya 

1991-2016 
Panel Veri 

Analizi 

Panel DOLS modelinde, enerji tüketiminin 

ekonomik büyümeyi pozitif etkilediği tespit 

edilmiştir. Söz konusu ülkelerde enerji tüketimi 

%1 arttığında, milli gelir %0,28 oranında 

yükselmektedir. Panel Granger nedensellik 

testine göre; enerji tüketiminden milli gelire, 

milli gelirden sermaye stoku oluşumuna, 

sermaye stoku oluşumundan enerji tüketimine 

ve işgücünden de enerji tüketimine doğru tek 

yönlü, işgücü ile sabit sermaye stoku oluşumu 

arasında çift yönlü nedensellik ilişkilerinin var 

olduğuna karar verilmiştir. 

Ağazade ve 

Karakaya 

(2019) 

34 OECD 

Ülkeleri 
2001-2016 

Panel Veri 

Analizi 

OECD ülkelerinde ekonomik büyüme ile 

finansal gelişme arasında iki yönlü nedensellik 

ilişkilerinin olduğu görülmüştür. 

4.5. LİTERATÜR İNCELEME SONUÇLARINA YÖNELİK 

GENEL BİR DEĞERLENDİRME 

Literatürde yer alan çalışmalara bakıldığında; genellikle enerji tüketimi 

ve ekonomik büyüme ve finansal gelişme ve ekonomik büyüme 

arasındaki ilişkiler üzerinde durulduğu, enerji tüketimi ile finansal 

gelişme arasındaki ilişkinin görece daha az araştırıldığı görülmektedir. 

Gelişmiş ülkelerden yapılan araştırmalarda ekonomik büyüme ve enerji 

tüketimi konusunun daha eski yıllarda çalışıldığı, ancak Orta Doğu, 

Afrika ve Asya ülkelerinde bu konunun hala çalışılmaya devam edildiği 

dikkati çekmiştir. Orta Doğu ve Afrika ülkeleri için yapılan finansal 
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gelişme-ekonomik büyüme analizlerinde, genellikle finansal 

gelişmenin ekonomik büyüme üzerinde yeterince etkili olmadığı 

belirlenmiştir. Bu durumun nedeninin; bu ülkelerde finansal sistemden 

uzak durulması ve finansal sistemlerinin yeterince gelişmemiş olması 

olduğu değerlendirilmektedir. Yine literatür taraması yapılırken dikkati 

çeken bir konu da finansal gelişme, ekonomik büyüme ve enerji 

tüketimini bir arada inceleyen araştırma sayısının azlığıdır. 

Araştırmacılar genellikle bu değişkenlerin ikili bileşimleri üzerinde 

durmuşlardır. Yapılan çalışmalarda genellikle yapısal kırılmaları 

dikkate almayan analiz yöntemlerinin kullanılmış olması da dikkati 

çeken bir diğer noktadır. Bu tez çalışmasında; bu üç değişken bir arada 

analize katılarak ve yapısal kırılmalı analiz yöntemleri de kullanılarak, 

literatüre önemli bir katkı sağlanması planlanmaktadır.  
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BÖLÜM V 

TÜRKİYE’DE FİNANSAL GELİŞME VE ENERJİ 

TÜKETİMİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ 

ETKİSİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ANALİZ 

Çalışmanın bu bölümünde; literatürde yer alan çalışmalar temel 

alınarak, analizlerde kullanılacak veriler belirlenmiş, gerekli 

ekonometrik modeller oluşturulmuş, ampirik yöntemler anlatılmış, 

analizler gerçekleştirilerek bulguları rapor edilmiş ve yorumlanmıştır. 

5.1. VERİ SETİ 

Bu çalışmada; finansal gelişme ve enerji tüketiminin ekonomik büyüme 

üzerindeki etkileri, 1960-2019 dönemi yıllık verileri kullanılarak analiz 

edilmiştir. Çalışmada kullanılacak değişkenlerin belirlenebilmesi için; 

araştırma konusunun dayandığı teorik çerçeveden ve bu kapsamda 

literatürde yer alan çalışmalarda kullanılan değişkenlerden 

yararlanılmıştır. Bu konuda özellikle aşağıda yer alan çalışmalar 

referans kabul edilmiştir:  

➢ Shahbaz, Abosedra ve Sbia (2013), Lübnan’daki finansal 

gelişmeyi; M2 ile, enerji tüketimini; Milyon KWH saat olarak 

enerji kullanımı ile, ekonomik büyümeyi; reel gayri safi yurtiçi 

hâsıla (GSYH) ile temsil etmiştir. Yazarlar bu verilerin doğal 

logaritmalarını alarak analizlerde kullanmışlardır.  

➢ Yıldız Contuk (2015), Türkiye’de finansal piyasalardaki 

gelişmelerin ekonomik büyümeye etkilerini araştırdığı 

çalışmasında ekonomik büyümeyi; reel gayri safi yurtiçi hâsıla 
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ile, finansal gelişmişlik seviyesini; para arzının reel gayri safi 

yurtiçi hasılaya oranı (M2Y), özel sektöre verilen kredilerin reel 

gayri safi yurtiçi hasılaya oranı ve Borsa İstanbul işlem 

hacminin reel gayri safi yurtiçi hasılaya oranı değişkenleri ile 

temsil etmiştir. 

➢ Magazzino (2016), İtalya’daki finansal gelişmeyi; özel sektör 

kredi hacminin milli gelire oranıyla (%), ekonomik büyümeyi; 

kişi başına düşen reel GSYH ile, enerji tüketimini; toplam enerji 

tüketimi içinde fosil yakıtların payı (%) ile temsil etmiş, ayrıca 

petrol fiyatlarını da çalışmaya açıklayıcı değişken olarak 

eklemiştir.  

➢ Malik ve Masih (2017), Malezya’da ekonomik büyümeyi; yıllık 

reel ekonomik büyüme (%) ile, enerji tüketimini; Kg cinsinden 

enerji tüketim miktarıyla (energy use (kg of oil equivalent)), 

finansal gelişmeyi; özel sektör kredi hacminin milli gelire 

oranıyla (%) (domestic credit to private sector, World 

Development Indicator (WDI)) temsil etmiş, ayrıca sabit 

sermaye stoku oluşumu (yatırımlar, % değişim) ve nüfus artış 

hızı (%) değişkenleri ile de çalışmayı genişletmiştir.  

➢ Çelebi Boz, Çınar ve Temelli (2017), Endonezya, Malezya 

Tayland, Singapur, Çin, Japonya ve Güney Kore’de enerji 

tüketimini; Milyon Ton cinsinden enerji tüketimiyle, finansal 

gelişmeyi; banka mevduatlarının GSYH’ye oranı (%) ve özel 

sektöre verilen kredilerin GSYH’ye oranı (%) ile ve ekonomik 

büyümeyi; kişi başına düşen reel milli gelir verileriyle temsil 

etmiştir.   
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➢ Solarin vd. (2019), Malezya’da ekonomik büyümeyi; kişi 

başına düşen reel GSYH ile, enerji tüketimini; kişi başına düşen 

elektrik tüketimi ile, finansal gelişmeyi; özel sektör kredi 

hacminin milli gelire oranıyla (%) temsil etmişlerdir. Yazarlar 

ayrıca çalışmalarında yapısal kırılmaları kukla değişkenlerle 

temsil etmişlerdir.  

 

Literatür incelemesi kapsamında çalışmamızda kullanılan değişkenler 

aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:  

➢ Bağımlı (Açıklanan) Değişken: Çalışmada ekonomik büyüme; 

kişi başına düşen reel GSYH (EB) ile temsil edilmiştir. Bu 

amaçla World Bank (2020a)’dan alınan, 2010 yılı sabit 

fiyatlarıyla hesaplanmış reel değerler kullanılmıştır. 

➢ Bağımsız (Açıklayıcı) Değişkenler: Çalışmada 3 farklı 

açıklayıcı değişken kullanılmıştır. 

 

(i) Finansal Gelişme: Çalışmada finansal gelişme göstergeleri 

olarak;  

(a) Özel sektör reel kredi hacmi (KR) ve  

(b) Geniş para arzı30 (M2) serileri kullanılmıştır31.  

 

 
30 Geniş anlamda para arzı (M2); piyasadaki nakit paraların yanında, bankalardaki 

vadesiz ve vadeli mevduat cinsinden ulusal para ve yabancı para türü varlıkların 

tamamını kapsayan parasal büyüklüğün adıdır (Yılmaz, 2015, s. 60; Eğilmez, 2018).  
31 Gregorio ve Guidotti (1995) da M2/GSYH oranının, vadeli mevduatlarda toplanan 

fonların, kredi olarak dağıtılma seviyesini de gösterdiği için, finansal gelişmenin iyi 

bir göstergesi olduğunu vurgulamıştır.  



 

218 TÜRKİYE’DE FİNANSAL GELİŞME VE ENERJİ TÜKETİMİNİN EKONOMİK 
BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Özel sektör kredi hacminin milli gelire oranı verileri World Bank 

(2020b)’den alınmış, World Bank (2020c)’den alınan milli gelir 

değerleri kullanılmıştır. Bu değerler World Bank (2020d)’den alınan 

Tüketici Fiyatları Endeksi (TUFE, 2010=100) kullanılarak reel hale 

getirilmiştir. Geniş para arzı (M2) verileri de reel hale getirilerek 

analizlerde kullanılmıştır. 

(ii) Enerji Tüketimi: Çalışmada enerji tüketimi; kişi başına 

düşen petrol eşdeğeri enerji tüketimi (Kg, ET) ile temsil 

edilmiştir. Bu verilere World Bank (2020f)’den erişilmiştir.  

Çalışmada kullanılan veriler Tablo 19’da sistematik biçimde tanıtılmıştır. 

Tablo 19. Çalışmada Kullanılan Veri Seti 

Değişkenin Adı Kısaltması Açıklama Kaynak 

Analiz Dönemi 

ve Veri Setinin 

Zaman Boyutu 

(T) 

Ekonomik 

Büyüme 
EB 

Bağımlı Değişken. 2010 yılı sabit 

fiyatlarıyla hesaplanmış kişi başına 

düşen reel gayri safi yurtiçi hâsıla. 

World Bank 

(2020a);  EVDS 

(2020a) 

1960-2019 

(T=60) 

Kredi Hacmi KR 

Bağımsız Değişken 1. Finansal 

gelişmenin ilk göstergesi olarak. Özel 

sektör tarafından yurtiçinde kullanılan 

reel kredi miktarı 

World Bank 

(2020b, 2020c, 

2020d);  EVDS 

(2020b) 

1960-2019 

(T=60) 

Para Arzı M2 

Bağımsız Değişken 2. Finansal 

gelişmenin ikinci göstergesi olarak. 

Geniş anlamda para arzı. 

World Bank 

(2020e, 2020c, 

2020d) 

1960-2019 

(T=60) 

Enerji Tüketimi ET 

Bağımsız Değişken 3.  

Enerji tüketiminin bir göstergesi 

olarak. Kişi başına düşen, petrol 

eşdeğeri enerji tüketimi (Kg) 

World Bank 

(2020f) 

1960-2019 

(T=60) 

Kaynak: Tarafımızdan oluşturulmuştur. 

 

Tüm verilerin doğal logaritmaları alınarak analizlerde kullanılmıştır. 

Bu yolla, analizler sonucunda değişen varyans sorunu ile karşılaşılma 

riski azaltılması ve elde edilen bulguların esneklik katsayısı (% 
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değişim) olarak yorumlanabilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada kurulan 

ekonometrik modellerde, tam logaritmik kalıp kullanılmıştır. Serilerin 

düzey değerlerine ait grafik Şekil 49’da yer almaktadır. 

 

Şekil 8. Serilerin Düzey Değerlerine Ait Grafikler 

Kaynak: World Bank (2020)’den alınan veriler kullanılarak yazar tarafından 

çizilmiştir. 

 

Şekil 49’da dikkati çeken iki nokta vardır. Bunlardan birincisi; 

ekonomik büyüme (EB) ile enerji tüketimi arasında yaşanan eş-anlı ve 

paralele yakın hareket, ikincisi de para arzı (M2) ile kredi hacmi (KR) 

arasındaki yakın etkileşimli harekettir. Yapılacak analizler sonucunda 

para arzı ile kredi hacmi değişkenleri arasında çoklu doğrusal bağlantı 

sorunu32 ortaya çıkmaması için bu değişkenler ayrı ayrı modellerde 

kullanılacaktır. Veri setine ait tanımlayıcı istatistikler Tablo 16’da yer 

almaktadır. 

 
32 Çoklu Doğrusal Bağlantı Sorunu (Multicollinearity): Ekonometrik modellerde yer 

alan bağımsız değişkenler arasındaki güçlü etkileşim ifade etmektedir. Bu etkileşim, 

değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki gerçek etkisinin görülmesini 

engelleyebilmektedir (Doaud, 2017).     
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Tablo 20. Veri Setine Ait Tanımlayıcı İstatistikler 

Serilere Ait Özellikler LnEB LnKR LnM2 LnET 

Ortalama 8.805881 10.13759 10.41286 6.794835 

Ortanca 8.78795 9.869583 10.37531 6.842805 

En Büyük 9.620394 13.31159 13.12215 7.541311 

En Küçük 8.050313 6.924285 7.106606 5.954466 

Standart Sapma 0.439051 1.864979 1.853217 0.444211 

Çarpıklık 0.166171 0.274021 -0.06392 -0.22944 

Basıklık 2.072538 2.096686 1.873302 2.034661 

Jarque-Bera Normallik Test 

İstatistiği 
2.426594 2.790816 3.214475 2.856139 

Jarque-Bera Normallik Test 

İstatistiği Olasılık Değeri 
0.297216 0.247732 0.200441 0.239771 

Standart Sapmaların Kareleri 

Toplamı 
11.3732 205.2107 202.6303 11.64209 

Gözlem Sayısı 60 60 60 60 
 

 

 

 

 

Tablo 20’de yer alan değerlere göre; seriler kendi ortalama değerleri 

etrafında dalgalanmaktadır. Serilerin en büyük ve en küçük değerleri 

arasındaki fark azdır. Bu durum; serilerdeki standart sapmanın da düşük 

olmasını sağlamaktadır. Yapılacak analiz sonuçlarının güvenilir 

olabilmesi açısından serilerin; çarpıklık ya da basıklık sorunlarının 

olmaması ve normal dağılıma sahip olmaları da tercih edilir. Yani, 

normal dağılımı test etmenin bir diğer yolu da basıklık ve çarpıklık 

katsayılarına bakmaktır. Bu durum, En Küçük Kareler (EKK) 

yönteminin varsayımları arasında da yer almaktadır (Tarı, 2012, s. 23). 

Bir X serisinin Çarpıklık (skewness) Katsayısı (Ç𝐾) aşağıdaki formül 

yardımıyla hesaplanır:   

Ç𝐾 =
∑(𝑋 − �̅�)3

𝑛𝑆3                                                                                                  (74) 

Burada �̅�; 𝑋 serisinin aritmetik ortalamasını, 𝑆; 𝑋 serisinin standart 

sapmasını, 𝑛 de gözlem sayısını ifade etmektedir. Ç𝐾, normal 

dağılımda 0'dır.  Ç𝐾’nın sıfır (0) değerini alması, ilgili seride çarpıklık 
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sorunun olmadığını gösterirken, ÇK’nın (-1, +1) aralığındaki 

değerleri33 alması da ilgili seride önemli bir çarpıklık sorununun 

olmadığını ifade etmektedir (Akdan, 2016). Tablo 16’da yer alan 

çarpıklık değerleri 0 civarında olduğu için, serilerde böyle bir sonunun 

olmadığına karar verilmiştir. Bir serideki basıklık probleminin varlığı, 

Denklem (75) yardımıyla hesaplanan Basıklık Katsayısı (𝐵𝐾) ile 

ölçülebilmektedir.  

𝐵𝐾 =
∑(𝑋 − �̅�)4/𝑛

𝑆4                                                                                             (75) 

Bir serideki basıklık probleminin olmaması için de basıklık 

parametresinin 3 civarında dalgalanması yeterlidir (Akdan, 2016). Bu 

çalışmada Tablo 16’da yer alan serilere ait basıklık istatistikleri 3’ten 

küçük olduğu için, serilerde kısmen basıklık sorunu olabileceği 

değerlendirilmektedir. Ancak bu durum, yapılacak analiz sonuçlarının 

güvenilirliğini engellemeyecektir. Serilerin normal dağılıma sahip olup 

olmadıkları Jarque-Bera Normallik Testi ile sınanabilmektedir. C. M. 

Jarque ve A. K. Bera tarafından geliştirilen bu yöntemde test istatistiği 

Denklem (76) yardımıyla hesaplanmaktadır:  

𝐽𝐵 = 𝑛 [
Ç𝐾2

6
+

(𝐵𝐾 − 3)2

24
]                                                                              (76) 

Burada yine Ç𝐾; çarpıklık katsayısı, 𝐵𝐾; basıklık katsayısı ve 𝑛; toplam 

gözlem sayısıdır. Testin hipotezleri; 

✓ 𝐻0: Veriler normal dağılım gösterir. 

 
33 Negatif çarpıklık katsayısı sağa çarpık dağılıma, pozitif çarpıklık katsayısı sola 

çarpık dağılıma işaret eder. 
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✓ 𝐻1: Veriler normal dağılım göstermez. 

şeklindedir. Bu teste ait olasılık değeri 0.10’dan büyük olduğunda, 𝐻0 

en az %10 anlamlılık düzeyinde kabul edilir ve serinin normal dağılıma 

sahip olduğuna karar verilir (Ekonomi Analiz, 2013). Bu çalışmada yer 

verilen serilerin hepsinin Jarque-Bera Normallik Testi olasılık değerleri 

0.10’dan büyük olduğu için tüm serilerin normal dağılıma sahip 

olduklarına karar verilmiştir. Serilerin normal dağılıma sahip olmaları; 

yapılacak analizlerin güvenilirliğini ölçmeye yarayan 𝑡 ve 𝐹 testlerinin 

sonuçlarının güvenilir olduğunu ifade etmektedir (Özer, 2007). Ayrıca 

her bir seriye ait düzey değeri ve normallik grafikleri aşağıda 

incelenmiştir. 

 

Şekil 50. Ekonomik Büyüme Serisinin Düzey Değerleri Grafiği (ABD Doları) 

Kaynak: World Bank (2020a)’dan alınan veriler kullanılarak, yazar tarafından 

hazırlanmıştır. 

 

Şekil 50’ye göre Türkiye’deki kişi başına düşen reel GSYH değerleri, 

1960’larda 3000 Dolar civarında iken, 1976’da 5362 Dolara, 2006 

yılında 10252 Dolara ulaşmış, 1994, 2001 ve 2008 krizlerinde bir 

miktar düşmüş, 2018 yılında 15068 Dolara ulaştıktan sonra 2019 
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yılında 13996 Dolara gerilemiştir34.  Ekonomik büyüme serisinin doğal 

logaritması alınmış halinin35 grafiği Şekil 51’de yer almaktadır.  

 
 

Şekil 51. Ekonomik Büyüme Serisinin Doğal Logaritmasının Grafiği 

 

Şekil 51’de yer alan ekonomik büyüme serisinin doğal logaritmasının 

grafiğine bakıldığında, genel olarak bir artış eğiliminin olduğu, 2019 

yılında kısmi bir düşüş meydana geldiği dikkati çekmektedir. 

Ekonomik büyüme serisine ait tanımlayıcı istatistikler ve normallik 

grafiği Şekil 52’de yer almaktadır.  

 
 

Şekil 52. Ekonomik Büyüme Serisinin Normallik Grafiği ve Tanımlayıcı 

İstatistikleri 

 

 
34 Bu verilerin, 2010 yılı sabit fiyatlarıyla hesaplanmış, reel KBGSYH değerleri 

olduğu unutulmamalıdır. Günlük ekonomik haberlerinden öğrendiğimiz nominal 

KBGSYH verileri ile bu veriler farklıdır.  
35 Analizlerde serinin bu formu kullanıldığı için bu grafik de verilmiştir.   
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Şekil 52 ve yan tarafında yer alan tanımlayıcı istatistiklere göre; kişi 

başına düşen reel milli gelir serisinin logaritmik değerleri 8,05 ile 9,62 

arasında değişmektedir. Serinin standart sapması; 0,43, çarpıklığı 0,16, 

basıklığı 2,07’dir. Bu durumda seride çarpıklık sorunu yokken, kısmen 

bir basıklık durumu söz konusudur. Jarque-Bera testine ait olasılık 

değeri 0,29 olup, bu durum serinin normal dağılıma sahip olduğunu 

göstermektedir. Yurtiçinde özel sektör tarafından kullanılan kredilerin 

GSYH’ye oranına ait verilerin düzey değerleri Şekil 53’te yer 

almaktadır.   

 

Şekil 53. Yurtiçinde Özel Sektör Tarafından Kullanılan Kredilerin GSYH’ye 

Oranına Ait Verilerin Düzey Değerleri (%) 

Kaynak: World Bank (2020b)’den alınan veriler kullanılarak, yazar tarafından 

hazırlanmıştır. 

 

Şekil 53’ten de görüldüğü üzere; Türkiye’de özel sektöre verilen 

kredilerin milli gelir içindeki payı uzun süre %10-%20 bandında 

dalgalanmıştır. 2005 yılından sonra hızla artmaya başlayan kredi 

hacminin milli gelire oranı, 2017 yılında %70’in üzerine çıkmıştır. 

Sonrasında kısmi bir düşüş eğilimine giren KH/GSYH oranı, 2019 

yılsonu itibariyle %65 seviyelerindedir. Bu grafik aynı zamanda; 2002 
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öncesi dönemde özel sektörün borçlanması noktasında temkinli bir 

duruş sergilendiğini ve ekonomik büyümenin kamu sektörü 

borçlanmaları ile gerçekleştirildiğini, 2002 sonrası dönemde ise 15 

Nisan 2001’de ilan edilen Güçlü Ekonomiye Geçiş programı 

kapsamında mali disipline uyulduğu ve kamu borçlanmasının 

sınırlandırıldığı, bu kez de ekonomik büyümenin özel sektör 

borçlanmaları ile gerçekleştirildiğini de göstermektedir. Yurtiçinde 

özel sektör tarafından kullanılan krediler serisinin, önce GSYH 

kullanılarak nominal düzey değerleri elde edilip, sonra TÜFE verileri 

kullanılarak reel hale getirilmesiyle ulaşılan ve analizlerde de kullanılan 

formunun doğal logaritması alınmış halinin grafiği Şekil 54’te yer 

almaktadır. 

 
 

Şekil 54. Yurtiçinde Özel Sektör Tarafından Kullanılan Kredilerin Doğal 

Logaritması Alınmış Halinin Grafiği 

 

Şekil 54’te yer alan kredi hacmi serisinin doğal logaritmasının grafiğine 

bakıldığında, ilk dönemlerde 27 Mayıs 1960 askeri darbesine bağlı 

olarak bir düşüş yaşandığı, sonrasında seride genel olarak bir artış 

eğiliminin olduğu, 1994, 2001 ve 2008 krizlerinde de bu seride küçük 
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azalmalar yaşandığı görülmektedir. Kredi hacmi serisine ait tanımlayıcı 

istatistikler ve normallik grafiği Şekil 55’te yer almaktadır. 

 
Şekil 55. Kredi Hacmi Serisinin Normallik Grafiği ve Tanımlayıcı İstatistikleri 

 

Şekil 55 ve yan panelinde yer alan tanımlayıcı istatistiklere göre; özel 

sektörce kullanılan reel kredi hacmi serisinin logaritmik değerleri 6,92 

ile 13,31 arasında değişmektedir. Serinin standart sapması; 1,86, 

çarpıklığı 0,27, basıklığı 2,09’dur. Bu durumda seride çarpıklık sorunu 

yokken, az da olsa bir basıklık durumu söz konusudur. Jarque-Bera 

testine ait olasılık değeri 0,24 olup, bu durum serinin normal dağılıma 

sahip olduğunu göstermektedir. Geniş para arzının GSYH’ye oranına 

ait verilerin düzey değerlerinin grafiği Şekil 56’da yer almaktadır.   

 

Şekil 56. Geniş Para Arzının GSYH’ye Oranına Ait Verilerin Düzey Değerleri (%) 

Kaynak: World Bank (2020e)’den alınan veriler kullanılarak, yazar tarafından 

hazırlanmıştır. 
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Şekil 56’dan da görüldüğü üzere; Türkiye’de geniş anlamda para 

arzının milli gelir içindeki payı 1960’lı yıllarda %15 civarında iken 

1970’lerde %20’nin, 1994’te %30’un üzerine çıkmıştır. 2000 yılında 

%33 olan M2/GSYH oranı, 2001 kriziyle birlikte %44,6’ya 

yükselmiştir. Bu durum; Türkiye’nin ekonomik kriz dönemlerinde 

genişletici para politikaları uyguladığını ortaya koymaktadır. Bilindiği 

üzere ABD Merkez Bankası FED’de 2008 küresel ekonomik krizi 

sonrasında genişletici para politikaları uygulamış, dünyadaki pek çok 

ülke merkez bankası da bu yolu takip etmiştir. Günümüzde koronavirüs 

nedeniyle yavaşlamaya başlayan dünya ekonomik büyümesini 

hızlandırabilmek için de ülkeler parasal genişlemeye gitmeye 

başlamışlardır (Bloomberght, 2020a, 2020b). Geniş para arzı serisinin, 

önce GSYH kullanılarak nominal düzey değerleri elde edilip, sonra 

TÜFE verileri kullanılarak reel hale getirilmesiyle ulaşılan ve 

analizlerde de kullanılan formunun doğal logaritması alınmış halinin 

grafiği Şekil 57’de yer almaktadır. 

 

Şekil 57. Geniş Para Arzı Doğal Logaritması Alınmış Halinin Grafiği 
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Şekil 57’de yer alan para arzı serisinin doğal logaritmasının grafiğine 

bakıldığında, ilk dönemlerde 27 Mayıs 1960 askeri darbesine bağlı 

olarak bir düşüş yaşandığı, sonrasında seride genel olarak bir artış 

eğiliminin olduğu, 1980 askeri darbesiyle birlikte tekrar para arzının 

azaldığı görülmektedir. Para arzı serisine ait tanımlayıcı istatistikler ve 

normallik grafiği Şekil 58’de yer almaktadır.  

 

Şekil 58. Geniş Para Arzı Serisinin Normallik Grafiği ve Tanımlayıcı İstatistikleri 

 

Şekil 58 ve yan panelinde yer alan tanımlayıcı istatistiklere göre; geniş 

anlamda reel para arzının logaritmik değerleri 7,10 ile 13,12 arasında 

değişmektedir. Serinin standart sapması; 1,85, çarpıklığı -0,06, 

basıklığı 1,87’dir. Bu durumda seride çarpıklık sorunu yoktur ama az 

da olsa bir basıklık sorunu göze çarpmaktadır. Jarque-Bera testine ait 

olasılık değeri 0,20 olup, bu durum serinin normal dağılıma sahip 

olduğunu göstermektedir. Enerji Tüketimine ait verilerin düzey 

değerlerinin grafiği Şekil 59’da yer almaktadır.   
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Şekil 9. Enerji Tüketimine Ait Verilerin Düzey Değerleri (Kg) 

Kaynak: World Bank (2020f)’den alınan veriler kullanılarak, yazar tarafından 

hazırlanmıştır. 

 

Şekil 59’dan da görüldüğü üzere; Türkiye’de kişi başına düşen enerji 

tüketimi, 1960’lı yıllarda 400 Kg civarında iken zamanla bu değer 

artmış, 1995 yılında 1000 Kg’ın üstüne çıkmış, 2018 yılında 1884 Kg’a 

kadar ulaşmıştır. 2019 yılında bu veride gözlemlenen düşüşün, bu yılda 

ekonomik büyüme hızında yaşanan yavaşlama olduğu 

değerlendirilmektedir.  Kişi başına enerji tüketiminin doğal logaritması 

alınmış halinin grafiği Şekil 60’ta yer almaktadır. 

 

Şekil 60. Kişi Başına Enerji Tüketiminin Doğal Logaritması Alınmış Halinin 

Grafiği 
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Şekil 60’ta yer alan kişi başına enerji tüketimi serisinin doğal 

logaritmasının grafiğine bakıldığında, ilk dönemlerde 27 Mayıs 1960 

askeri darbesi nedeniyle ekonomik aktivitelerde yaşanan daralmaya 

bağlı olarak bir düşüş yaşandığı, sonrasında seride genel olarak bir artış 

eğiliminin olduğu, 1980 askeri darbesiyle birlikte tekrar enerji 

tüketiminin azaldığı görülmektedir. Enerji tüketimi serisine ait 

tanımlayıcı istatistikler ve normallik grafiği Şekil 61’de yer almaktadır.  

 

Şekil 61. Enerji Tüketimi Serisinin Normallik Grafiği ve Tanımlayıcı İstatistikleri 

Şekil 61 ve yan panelinde yer alan tanımlayıcı istatistiklere göre; kişi 

başına düşen enerji tüketimi serisinin logaritmik değerleri 5,95 ile 7,54 

arasında değişmektedir. Serinin standart sapması; 0,44, çarpıklığı -0,22, 

basıklığı 2,03’tür. Bu durumda seride çarpıklık sorunu yoktur, fakat 

küçük de olsa bir basıklık durumu söz konusudur. Jarque-Bera testine 

ait olasılık değeri 0,23 olup, bu durum serinin normal dağılıma sahip 

olduğunu göstermektedir. 
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5.2. AMPİRİK MODEL  

Finansal gelişme ve enerji tüketiminin ekonomik büyüme üzerindeki 

etkilerini analiz edebilmek için Shahbaz, Abosedra ve Sbia (2013); 

Yıldız Contuk (2015); Magazzino (2016); Malik ve Masih (2017); 

Çelebi Boz, Çınar ve Temelli (2017) ve Solarin vd. (2019) izlenerek 

aşağıdaki iktisadi modeller (Denklem 77, 78) ve bu modellerin 

ekonometrik formda (Denklem 79, 80) gösterimi; 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 1:  𝐸𝐵 = 𝑓(𝐾𝑅, 𝐸𝑇)                                                                               (77) 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 2:  𝐸𝐵 = 𝑓(𝑀2, 𝐸𝑇)                                                                               (78) 

Kapalı formdaki bu modellerin açık biçimleri; 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 1:  𝐿𝑛𝐸𝐵𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑛𝐾𝑅𝑡 + 𝛽2𝐿𝑛𝐸𝑇𝑡 + 𝑒𝑡                                   (79) 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 2:  𝐿𝑛𝐸𝐵𝑡 = 𝜃0 + 𝜃1𝐿𝑛𝑀2𝑡 + 𝜃2𝐿𝑛𝐸𝑇𝑡 + 휀𝑡                                   (80) 

Bu modellerde yer alan 𝑡; zamanı (𝑡 = 1960, … , 2019), 𝐿𝑛; serilerin 

doğal logaritmalarının alındığını, 𝐸𝐵; ekonomik büyümeyi, 𝐾𝑅; kredi 

hacmini, 𝑀2; para arzını ve 𝐸𝑇; enerji tüketimini göstermektedir. 

𝑒𝑡 ve 휀𝑡; ekonometrik olarak sorunsuz, stokastik (değeri rassal olarak 

belirlenen) hata terimleri serileridir.  

Bu çalışmada sınanan temel hipotezler: 

✓ 𝐻0𝐴: Özel sektöre verilen kredilerin ekonomik büyüme üzerinde 

anlamlı bir etkisi yoktur. 

✓ 𝐻0𝐵: Enerji tüketiminin ekonomik büyüme üzerinde anlamlı bir 

etkisi yoktur. 
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✓ 𝐻0𝐶: Para arzının ekonomik büyüme üzerinde anlamlı bir etkisi 

yoktur. 

 

Alternatif hipotezler: 

 

✓ 𝐻1𝐴: Özel sektöre verilen kredilerin ekonomik büyüme üzerinde 

anlamlı bir etkisi vardır. 

✓ 𝐻1𝐵: Enerji tüketiminin ekonomik büyüme üzerinde anlamlı bir 

etkisi vardır. 

✓ 𝐻1𝐶: Para arzının ekonomik büyüme üzerinde anlamlı bir etkisi 

vardır. 

 

şeklindedir. Denklem (79) ve (80)’de özel sektöre verilen kredilerdeki 

değişimlerin ekonomik büyüme üzerindeki etkileri, 𝐿𝑛𝐸𝐵𝑡’nin 

𝐿𝑛𝐾𝑅𝑡’ye göre kısmi türevinin alınmasıyla bulunabilir (Göçer, 2016, s.  

92): 

𝛽1 =
𝜕𝐿𝑛𝐸𝐵

𝜕𝐿𝑛𝐾𝑅
                                                                                                         (81) 

𝛽1 =

1
𝐸𝐵

𝐸𝐵′

1
𝐾𝑅

                                                                                                        (82) 

𝛽1 =

1
𝐸𝐵

𝜕𝐸𝐵
𝜕𝐾𝑅
1

𝐾𝑅

                                                                                                       (83) 

𝛽1 =

𝜕𝐸𝐵
𝐸𝐵

𝜕𝐾𝑅
𝐾𝑅

                                                                                                             (84) 

𝛽1 =

∆𝐸𝐵
𝐸𝐵

∆𝐾𝑅
𝐾𝑅

                                                                                                             (85) 
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Denklem (85)’te elde edilen son ifade, 𝐸𝐵’nin 𝐾𝑅’ye göre esnekliğini 

vermekte olup, 𝐾𝑅’deki %1’lik değişim karşısında 𝐸𝐵’de meydana 

gelen değişimi ifade etmektedir. Yani; 𝐾𝑅 %1 arttığında 𝐸𝐵 %𝛽1 

artacaktır. Benzer eşitlikler 𝐸𝑇 ile 𝐸𝐵 arasında ve 𝑀2 ile 𝐸𝐵 arasında 

da elde edilebilir.  

𝛽2 =
𝜕𝐿𝑛𝐸𝐵

𝜕𝐿𝑛𝐸𝑇
                                                                                                         (86) 

𝛽2 =

1
𝐸𝐵

𝐸𝐵′

1
𝐸𝑇

                                                                                                        (87) 

𝛽2 =

1
𝐸𝐵

𝜕𝐸𝐵
𝜕𝐸𝑇
1

𝐸𝑇

                                                                                                       (88) 

𝛽2 =

𝜕𝐸𝐵
𝐸𝐵

𝜕𝐸𝑇
𝐸𝑇

                                                                                                              (89) 

𝛽2 =

∆𝐸𝐵
𝐸𝐵

∆𝐸𝑇
𝐸𝑇

                                                                                                             (90) 

Denklem (90)’a göre; Model 1’de 𝐸𝑇 %1 arttığında 𝐸𝐵 %𝛽2 artacaktır. 

𝜃1 =
𝜕𝐿𝑛𝐸𝐵

𝜕𝐿𝑛𝑀2
                                                                                                         (91) 

𝜃1 =

1
𝐸𝐵

𝐸𝐵′

1
𝑀2

                                                                                                        (92) 

𝜃1 =

1
𝐸𝐵

𝜕𝐸𝐵
𝜕𝑀2
1

𝑀2

                                                                                                       (93) 
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𝜃1 =

𝜕𝐸𝐵
𝐸𝐵

𝜕𝑀2
𝑀2

                                                                                                             (94) 

𝜃1 =

∆𝐸𝐵
𝐸𝐵

∆𝑀2
𝑀2

                                                                                                             (95) 

Denklem (95)’e göre; Model 2’de 𝑀2 %1 arttığında ise 𝐸𝐵 %𝜃1 

artacaktır. Özel sektöre verilen kredilerdeki artışların, ülkedeki yatırım 

ve üretimi destekleyeceği düşünüldüğü için yapılacak analizler 

sonucunda KR’nin katsayısının pozitif çıkması beklenmektedir. Enerji 

tüketimindeki artışlar, ülkedeki üretim ve taşıma faaliyetlerinin 

arttığının bir göstergesi olup, bu nedenle yapılacak analizler sonucunda 

ET’nin katsayısının da pozitif çıkacağı değerlendirilmektedir. Geniş 

anlamda para arzının artması, ülkedeki faiz oranlarını düşürüp, yatırım, 

üretim ve tüketim faaliyetlerini hızlandıracaktır. Bu nedenle yapılacak 

analizler sonucunda M2’nin katsayısının da pozitif çıkacağı 

öngörülmektedir. 

5.3. AMPİRİK YÖNTEMLER 

Bu çalışmada klasik (serideki veya eşbütünleşme vektöründeki yapısal 

kırılmaları dikkate almayan) zaman serisi analiz yöntemlerinin yanında, 

bu yapısal kırılmaları dikkate alan yeni nesil zaman serisi analiz 

yöntemlerinden de yararlanılmıştır. Bu nedenle çalışmanın bu 

aşamasında öncelikle; temel zaman serisi analizi (ve ekonometri) 

bilgilerinin yanında, klasik analiz yöntemleri ve yapısal kırılmalı zaman 

serisi analiz yöntemleri hakkında bilgiler verilecektir. 
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5.3.1. Durağanlık Kavramı ve Durağanlık Testleri 

Çalışmanın bu bölümünde öncelikle durağanlık kavramı ve durağanlık 

testleri (birim kök testleri) hakkında bilgiler verilmiştir. Bu bölümde 

ayrıca serilerin durağanlığını görsel olarak test etmeye imkân sağlayan 

otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon fonksiyonları hakkında da 

bilgiler verilmiştir. Ek olarak analizlerde kullanılan serilerin düzey ve 

birinci fark grafikleri ve bu serilere ait otokorelasyon ve kısmi 

otokorelasyon fonksiyonu grafikleri de sunulmuştur. Bu bölümde son 

olarak yapısal kırılma kavramı da ele alınmıştır. 

5.3.1.1. Durağanlık Kavramı 

Bir serinin beklenen değeri, varyansı ve kovaryansının zamandan 

bağımsız olması ve serinin, kendi beklenen değeri etrafında 

dalgalanıyor olması durumunda, bu tür serilere durağan (stationary) seri 

adı verilmektedir (Göçer, 2016, s. 246). Durağan olmayan seriler, 

zaman içinde aşırı dalgalanmalar gösterecek, bu da bu seriler 

kullanılarak yapılacak analizlerde sahte regresyon sorunu ile 

karşılaşılmasına neden olabilecektir (Granger ve Newbold, 1974). Bu 

sorunun ortaya çıkmasının nedeni; durağan olmayan seriler üzerine 

belirli bir dönemde gelen şokların etkilerinin süreklilik göstermesidir. 

Sanki o şokun etkisi, geri kalan tüm zaman dilimlerinde de devam etmiş 

gibi olmaktadır (gözükmektedir). Oysa ekonomideki şokların etkileri 

genel olarak geçicidir. İşte seri durağan hale getirildiğinde, şokların 

etkisi de geçici duruma dönüşmekte ve analizlere bu şekilde 

yansımaktadır. Durağan olan ve olmayan serileri, bir şekil yardımıyla 
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açıklamak yararlı olabilecektir. Durağan olmayan bir serinin grafiği 

Şekil 62’de yer almaktadır. 

 

Şekil 62. Durağan Olmayan Bir Serinin Grafiği 

Kaynak: Türkiye’deki kişi başına düşen reel milli gelir verileri kullanılarak yazar 

tarafından çizilmiştir. 

 

Şekil 62’de yer alan grafik, zaman içinde önemli dalgalanmalar 

gösteren bir yapıya sahiptir. Bu nedenle durağan değildir. Bu serinin 

durağanlaştırılmış halinin grafiği Şekil 63’te yer almaktadır. 

 

Şekil 63. Durağan Bir Seri Grafiği 

Kaynak: Türkiye’deki kişi başına düşen reel milli gelir verilerinin birinci dereceden 

farkları kullanılarak yazar tarafından çizilmiştir. 
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Şekil 63’te yer alan seri, kendi beklenen değeri etrafında dalgalanmakta 

olup, beklenen değer doğrusunu sıklıkla kesmektedir36. Bu durumda 

serinin durağan olduğuna, görsel olarak karar verilebilir. Ancak görsel 

olarak verilecek kararlar her zaman yeterince güvenilir olamayabileceği 

için serilerin durağanlığını bilimsel olarak incelemede kullanılabilecek 

pek çok yöntem geliştirilmiştir. Bunlar arasında korelagram testi 

(otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon testleri) ve birim kök testi (unit 

root test) ön plana çıkmaktadır. Bu yöntemlerin detayları aşağıda 

incelenmiştir. 

5.3.1.2. Otokorelasyon Fonksiyonu (ACF) Testi 

Otokorelasyon; bir serinin belirli bir dönemindeki değerinin, önceki 

dönemlerdeki değerlerinden ne kadar etkilendiğini göstermektedir. 

Otokorelasyon testleri de bu etkileşimin derecesini ölçebilmek 

amacıyla geliştirilmiştir. 𝑛 tane gözleme ait bir 𝑌 serisinde, 𝑘 tane 

gözlemlik bir döneme ait otokorelasyon fonksiyonu aşağıdaki formül 

yardımıyla hesaplanabilmektedir (Tarı, 2012, s. 382-384): 

𝑃𝑘 =
𝑘 𝑎𝑟𝑎𝑙𝚤ğ𝚤 𝑖ç𝑖𝑛 𝑘𝑜𝑣𝑎𝑟𝑦𝑎𝑛𝑠

𝑉𝑎𝑟𝑦𝑎𝑛𝑠
                                                                      (96) 

𝑃𝑘 =
∑ [

(𝑌𝑡 − �̅�)(𝑌𝑡−𝑘 − �̅�)
𝑛

]𝑛
𝑡=𝑘+1

∑ [
(𝑌𝑡 − �̅�)2

𝑛
]𝑛

𝑡=1

                                                                 (97) 

 
36 Bu serinin 2001 ve 2009 yıllarında yaşadığı anormal düşme, söz konusu yılda 

Türkiye ekonomisinin yaşadığı milli gelir azalmalarından kaynaklanmaktadır. Bu 

durumlar ekonomi açısından birer şok sayılmakta olup, uygun kukla değişkenlerle 

analizlerde temsil edilmesi yararlı olacaktır.  
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𝑃𝑘 =
∑ [(𝑌𝑡 − �̅�)(𝑌𝑡−𝑘 − �̅�)]𝑛

𝑡=𝑘+1

∑ [(𝑌𝑡 − �̅�)2]𝑛
𝑡=1

                                                                  (98) 

Bu otokorelasyon katsayıları (𝑃𝑘), farklı zaman aralıkları (𝑘) için 

hesaplanıp, güven aralıklarıyla ilişkilendirilerek çizilen grafikler; 

korelagram grafiği adını almaktadır. Elde edilen otokorelasyon 

katsayıları, güven aralıkları içinde kaldığında, ilgili serinin durağan 

olduğuna karar verilebilmektedir. Ayrıca, incelenen serisinin olasılık 

değerlerinin 0,05’ten küçük olması bu serisinin otokorelasyona sahip 

olduğunun gösterirken, 0,05’ten büyük olması da bu serisinin 

otokorelasyona sahip olmadığı sonucunu vermektedir. 

5.3.1.3. Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu (PACF) Testi 

Denklem (99)’da 𝑌𝑡 ile 𝑌𝑡−𝑘 arasındaki ilişki, aradaki terimlerin 

etkilerinden arındırıldığında, kısmi otokorelasyon fonksiyonu (Partial 

Autocorrelation Function: PACF) elde edilmektedir. Burada yine elde 

edilen kısmi otokorelasyon katsayıları güven aralıkları içinde 

kaldığında, ilgili serinin durağan olduğuna karar verilebilmektedir. Bir 

serinin düzey değerlerine ait otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon 

grafikleri Şekil 64’te yer almaktadır. 
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Şekil 64 Bir Serinin Düzey Değerlerine Ait Otokorelasyon ve Kısmi Otokorelasyon 

Grafikleri 

Kaynak: Türkiye’deki kişi başına düşen reel milli gelir verileri kullanılarak yazar 

tarafından çizilmiştir. 

 

Şekil 64’te yer alan kesikli çizgiler %95 güven aralıklarını 

göstermektedir. Bu grafik çizilirken k=20 alınmış, yani belirli bir 𝑡 

dönemindeki KBGSYH serisinin, 20 dönem öncesine kadar olan 

KBGSYH değerlerinden etkilenme derecelerine bakılmıştır. İlk 

sütunda yer alan otokorelasyon (autocorrelation) grafiklerinin 15 

dönem boyunca güven aralığı dışına taştığı, yani bu serinin durağan 

olmadığı görülmektedir. İkinci sütunda yer alan kısmi otokorelasyon 

grafiğinde ise sadece ilk dönemde serinin güven aralığı dışına taştığı 

görülmektedir. Ayrıca, bu serisinin olasılık değerlerinin 0,05’ten küçük 

olması da bu serisinin otokorelasyona sahip olduğunun bir 

göstergesidir. Yani belirli bir dönemdeki kişi başına düşen reel milli 

gelir (KBGSYH) verileri, sadece bir dönem önceki kişi başına düşen 

reel milli gelir değerlerine önemli ölçüde bağımlı çıkmıştır. Aynı 
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inceleme bu serinin durağan biçimi için de yinelenmiş ve elde edilen 

sonuçlar Şekil 65’te sunulmuştur. 

 

Şekil 65. Durağan Bir Seriye Ait Otokorelasyon ve Kısmi Otokorelasyon Grafikleri 

Kaynak: Türkiye’deki kişi başına düşen reel milli gelir verilerinin birinci dereceden 

farkları kullanılarak yazar tarafından çizilmiştir. 

 

Şekil 65’e göre otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon grafikleri ilk 

dönemlerde güven aralığı içinde kalmalarına karşın, daha eski 

dönemlere ait değerlerden bazıları bu aralığın sınır değerlerine temas 

etmiştir. Bu grafiğe göre de seri tam durağan değildir. Oysa aynı seriye 

birim kök testleri yapıldığında, serinin durağan olduğu görülmüştür.? 

Bu durum, otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon testlerinin de serilerin 

durağanlığını belirlemede yetersiz kaldıklarını ortaya koymaktadır. Bu 

gereksinim, birim kök testlerinin geliştirilmesine neden olmuştur. 

Yukarıda yer alan incelemeler, analizde kullanılan diğer seriler için de 
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yinelenmiştir. Bu kapsamda LnKR serisinin düzey değerine ait grafik 

Şekil 66’da yer almaktadır. 

 

Şekil 66. LnKR Serisinin Düzey Değerine Ait Grafik 

Kaynak: Türkiye’deki özel sektör yurtiçi kredi hacmi verileri kullanılarak yazar 

tarafından çizilmiştir. 

 

Bu şekilde LnKR serisinin düzey değerinde önemli dalgalanmalar 

olduğu görülmektedir. Bu serinin birinci farkına ait grafik Şekil 67’de 

yer almaktadır. 

 

Şekil 67. LnKR Serisinin Birinci Dereceden Farkına Ait Grafik 

Kaynak: Türkiye’deki özel sektör yurtiçi kredi hacmi verilerinin birinci dereceden 

farkları kullanılarak yazar tarafından çizilmiştir. 
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Bu şekle göre LnKR serisinin birinci farkı da kendi beklenen değeri 

etrafında dalgalanmakta olup, durağandır.  LnKR serisinin düzey 

değerine ait otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon grafikleri Şekil 

68’de yer almaktadır.  

 

Şekil 68. LnKR serinin düzey değerlerine ait otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon 

grafikleri 

Kaynak: Türkiye’deki özel sektör yurtiçi kredi hacmi verileri kullanılarak yazar 

tarafından çizilmiştir. 

 

Şekil 68’de ilk sütunda yer alan otokorelasyon grafiklerinin 14 dönem 

boyunca güven aralığı dışına taştığı, yani bu serinin durağan olmadığı 

görülmektedir. İkinci sütunda yer alan kısmi otokorelasyon grafiğinde 

ise sadece ilk dönemde serinin güven aralığı dışına taştığı 

görülmektedir. Buna ek olarak, LnKR serisinin olasılık değerlerinin 

0,05’ten küçük olması da bu serisinin otokorelasyona sahip olduğunun 

bir göstergesidir.  Yani belirli bir dönemdeki yurtiçi kredi hacmi 

verileri, sadece bir dönem önceki yurtiçi kredi hacmi değerlerine 

önemli ölçüde bağımlı çıkmıştır. Aynı inceleme bu serinin durağan 



 

 243 

biçimi için de yinelenmiş ve elde edilen sonuçlar Şekil 69’da 

sunulmuştur. 

 

Şekil 10. LnKR Serisinin Birinci Farklarına Ait Otokorelasyon ve Kısmi 

Otokorelasyon Grafikleri 

Kaynak: Türkiye’deki özel sektör yurtiçi kredi hacmi verilerinin birinci dereceden 

farkları kullanılarak yazar tarafından çizilmiştir. 

 

Şekil 69’a göre otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon grafikleri tüm 

dönemlerde güven aralığı içinde kalmıştır. Ayrıca, LnKR serisinin 

olasılık değerlerinin 0,05’ten büyük olması da bu serisinin 

otokorelasyona sahip olmadığının bir göstergesidir.  O halde LnKR 

serisinin birinci farkta durağan olduğu düşünülmektedir. LnET serisinin 

düzey değerine ait grafik Şekil 70’te yer almaktadır. 
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Şekil 70. LnET Serisinin Düzey Değerine Ait Grafik 

Kaynak: Türkiye’deki elektrik tüketimi verilerinin düzey değerleri kullanılarak 

yazar tarafından çizilmiştir. 

 

Bu şekilde LnET serisinin düzey değerinde önemli dalgalanmalar 

olduğu görülmektedir. Bu serinin birinci farkına ait grafik Şekil 71’de 

yer almaktadır.  

 

Şekil 71. LnET Serisinin Birinci Dereceden Farkına Ait Grafik 

Kaynak: Tü0rkiye’deki elektrik tüketimi verilerinin birinci dereceden farkları 

kullanılarak yazar tarafından çizilmiştir. 

 

Bu şekle göre LnET serisinin birinci farkı da kendi beklenen değeri 

etrafında dalgalanmakta olup, durağandır. LnET serisinin düzey 
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değerine ait otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon grafikleri Şekil 

72’de yer almaktadır.  

 

Şekil 72. LnET Serinin Düzey Değerlerine Ait Otokorelasyon ve Kısmi 

Otokorelasyon Grafikleri 

Kaynak: Türkiye’deki elektrik tüketimi verilerinin düzey değerleri kullanılarak 

yazar tarafından çizilmiştir. 
 

Şekil 72’de ilk sütunda yer alan otokorelasyon grafiklerinin 15 dönem 

boyunca güven aralığı dışına taştığı, yani bu serinin durağan olmadığı 

görülmektedir. İkinci sütunda yer alan kısmi otokorelasyon grafiğinde 

ise sadece ilk dönemde serinin güven aralığı dışına taştığı 

görülmektedir. LnM2 serisinin olasılık değerlerinin 0,05’ten küçük 

olması da bu serisinin otokorelasyona sahip olduğunun bir 

göstergesidir. Yani belirli bir dönemdeki enerji tüketimi verileri, sadece 

bir dönem önceki enerji tüketimi değerlerine önemli ölçüde bağımlı 

çıkmıştır. Aynı inceleme bu serinin durağan biçimi için de yinelenmiş 

ve elde edilen sonuçlar Şekil 73’te sunulmuştur.  
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Şekil 73. LnET Serisinin Birinci Farklarına Ait Otokorelasyon ve Kısmi 

Otokorelasyon Grafikleri 

Kaynak: Türkiye’deki elektrik tüketimi verilerinin birinci dereceden farkları 

kullanılarak yazar tarafından çizilmiştir. 

 

Şekil 73’e göre otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon grafikleri 10. 

dönem haricinde dönemlerde güven aralığı içinde kalmıştır. Bu 

durumda LnET serisinin birinci farkta da durağan olmadığı 

değerlendirilmekte olup, bu konudaki son kararın birim kök testleri 

yardımıyla verilmesinin gerektiği düşünülmektedir. LnM2 serisinin 

düzey değerine ait grafik Şekil 74’te yer almaktadır. 

 

Şekil 74. LnM2 Serisinin Düzey Değerine Ait Grafik 

Kaynak: Türkiye’deki geniş para arzı verilerinin düzey değerleri kullanılarak yazar 

tarafından çizilmiştir. 
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Bu şekilde LnM2 serisinin düzey değerinde önemli dalgalanmalar 

olduğu görülmektedir. Bu serinin birinci farkına ait grafik Şekil 75’te 

yer almaktadır.  

 

Şekil 75. LnM2 Serisinin Birinci Dereceden Farkına Ait Grafik 

Kaynak: Türkiye’deki geniş para arzı verilerinin birinci farkları kullanılarak yazar 

tarafından çizilmiştir. 
 

Bu şekle göre LnM2 serisinin birinci farkı da kendi beklenen değeri 

etrafında dalgalanmakta olup, durağandır.  LnM2 serisinin düzey 

değerine ait otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon grafikleri Şekil 

76’da yer almaktadır.  

 
Şekil 76. LnM2 Serinin Düzey Değerlerine Ait Otokorelasyon ve Kısmi 

Otokorelasyon Grafikleri 

Kaynak: Türkiye’deki geniş para arzı verilerinin düzey değerleri kullanılarak yazar 

tarafından çizilmiştir. 
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Şekil 76’da ilk sütunda yer alan otokorelasyon grafiklerinin 14 dönem 

boyunca güven aralığı dışına taştığı, yani bu serinin durağan olmadığı 

görülmektedir. İkinci sütunda yer alan kısmi otokorelasyon grafiğinde 

ise sadece ilk dönemde serinin güven aralığı dışına taştığı 

görülmektedir. Ek olarak, LnM2 serisinin olasılık değerlerinin 0,05’ten 

küçük olması da bu serisinin otokorelasyona sahip olduğunun bir 

göstergesidir. Yani belirli bir dönemdeki geniş anlamlı para arzı, sadece 

bir dönem önceki geniş anlamlı para arzı değerlerine önemli ölçüde 

bağımlı çıkmıştır. Aynı inceleme bu serinin durağan biçimi için de 

yinelenmiş ve elde edilen sonuçlar Şekil 77’de sunulmuştur.  

 

Şekil 77. LnM2 Serisinin Birinci Farklarına Ait Otokorelasyon ve Kısmi 

Otokorelasyon Grafikleri 

Kaynak: Türkiye’deki geniş para arzı verilerinin birinci farkları kullanılarak yazar 

tarafından çizilmiştir. 

 

Şekil 77’ye göre otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon grafikleri tüm 

dönemlerde güven aralığı içinde kalmıştır. (kısmi korelasyon bir 
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dönemde güven aralığında görünmüyor.) Ayrıca, LnM2 serisinin 

olasılık değerlerinin 0,05’ten büyük olması da bu serisinin 

otokorelasyona sahip olmadığının bir göstergesidir.  O halde LnM2 

serisinin birinci farkta durağan olduğu düşünülmektedir. 

5.3.1.4. Yapısal Kırılma Kavramı 

Ekonomide serileri etkileyen iki tür etki söz konusudur; şoklar ve 

yapısal kırılmalar. Şoklar; ekonomiyi zamanın belirli bir döneminde 

etkileyip, zamanla sönümlenen etkilerdir. Doğal afetler (deprem, sel, 

kuraklık vb.), ekonomik krizler veya terör saldırıları bu tür etkilere 

neden olmaktadır (Tıraşoğlu, 2014, s. 70). Bir şokun seriler üzerindeki 

etkileri Şekil 78 yardımıyla incelenebilir. 

 

Şekil 78. Şokların Ekonomik Etkileri 

Kaynak: Mevcut ekonometri kitaplarından yararlanılarak yazar tarafından 

çizilmiştir. 

 

Şekil 78’de ekonomi üzerine bir 𝑡0 zamanında gelen bir şokun etkileri 

görülmektedir. Panel (a) serinin düzey değerine (sabit terimine), panel 

(b) serinin trendine (artış hızına) gelen bir şokun etkilerini 
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göstermektedir. Burada dikkat edilecek olursa, her iki şok da kısa süre 

sonra ortadan kalkmış ve seri tekrar eski seviyesine (veya eğimine) geri 

dönmüştür. Örneğin; Türkiye ekonomisi üzerine 2008 küresel 

ekonomik krizi nedeniyle Türkiye ekonomisi 2009 yılında %4,7 

küçülmüş, sonra tekrar büyümeye başlamıştır. Yani bu şokun etkisi kısa 

sürmüştür.  

Yapısal kırılmalar ise; ekonomik verileri etkileyen savaş, barış, yeni bir 

ekonomik veya siyasi entegrasyona dâhil olma, yeni bir devlet yönetim 

sistemine ya da ekonomi modeline geçme gibi etkenlerle gündeme 

gelmektedir. Yapısal kırılmalar, ekonomiyi daha uzun süreli etkileyen, 

serilerin düzey değerlerini (sabit terimlerini) ve/veya eğimlerini 

etkileyebilen etkilerdir. Yapısal kırılmaların bir seri üzerindeki etkileri 

Şekil 79 yardımıyla incelenebilir: 

 

Şekil 11. Yapısal Kırılmaların Bir Seri Üzerindeki Etkileri 

Kaynak: Mevcut ekonometri kitaplarından yararlanılarak yazar tarafından 

çizilmiştir. 
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Şekil 79 panel (a)’da 𝑌 serisinin düzey değerini (sabit terimini) 

etkileyen bir yapısal kırılma söz konusu iken panel (b)’de serinin 

eğimini (trendini, artış hızını) etkileyen bir yapısal kırılma vardır. 

Örneğin; Türkiye ekonomisi 24 Ocak 1980 kararları ile dışa açılmış ve 

ihracata dayalı ekonomik büyüme modelini uygulamaya başlamıştır. 

Bu da Türkiye ekonomisi üzerinde yapısal bir değişim meydana 

getirmiştir. Benzer etkileri 1996’da Gümrük Birliğine girilmesi 

sonrasında da görmek mümkündür. Buralarda görülen şokların ve 

yapısal kırılmaların da ekonometrik analizlerde göz önünde 

bulundurulması gerekir ki sapmalı sonuçlara ulaşılmasın. Son 

dönemlerde bu etkileri de göz önünde bulundurarak yapılabilen çok 

sayıda ekonometrik analiz yöntemi geliştirilmiştir. 

5.3.1.5. Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testleri 

Seride yapısal kırılmalar varken, bunları dikkate almaksızın yapılan 

birim kök testleri, hatalı sonuçlar verebilmekte, aslında durağan olan 

serilere bile durağan değil deme eğilimi yüksek olmaktadır (Perron, 

2017). Yapısal kırılmalı birim kök testleri; dıştan verilen veya test 

yöntemi tarafından içsel olarak belirlenen yapısal kırılma tarihlerini göz 

önünde bulundurarak, her bir dönem için ayrı ayrı birim kök sınaması 

yapmakta ve bunların genel sonucuna göre serinin durağanlığı hakkında 

bir karar vermektedir (Gujarati ve Porter, 2012, s. 758). Bu yöntemlerin 

detayları, tarihsel sıra içinde aşağıda incelenmiştir. 
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5.3.1.5.1. Vogelsang ve Perron (1998) Testi 

Vogelsang ve Perron (1998) tarafından geliştirilen bu birim kök testi de 

ADF testini temel almaktadır. Bu yönüyle yönteme; yapısal kırılmalı 

ADF testi de denilebilir. Perron (1997) testinde olduğu gibi yine sabit 

terimde ve/veya trendde bir tane yapısal kırılmaya izin verilmekte ve 

yapısal kırılma tarihi içsel olarak belirlenmektedir. Bu amaçla 

kullanılan denklem:  

 𝑌𝑡 = 𝜇 + 𝛽𝑡 + 𝜃𝐷𝑈𝑡(𝑇𝑏) + 𝛾𝐷𝑇𝑡(𝑇𝑏) + 𝜔𝐷𝑡(𝑇𝑏) + 𝜑𝑌𝑡−1 + ∑ 𝑐𝑖∆𝑌𝑡−𝑖

𝑚

𝑖=1

+ 𝑢𝑡                                                                                            (99) 

şeklindedir. Burada, yapısal kırılma tarihlerini belirleyebilmek için 

kullanılan kukla değişkenler;  

𝐷𝑈𝑡(𝑇𝑏) = { 
1,                   𝑡 ≥ 𝑇𝑏  𝑖𝑠𝑒
0,                   𝑡 < 𝑇𝑏   𝑖𝑠𝑒

                                                           (100) 

Sabit terimdeki yapısal kırılmaları temsil eden kukla değişken; 

𝐷𝑇𝑡(𝑇𝑏) = { 
1,                      𝑡 ≥ 𝑇𝑏  𝑖𝑠𝑒
𝑡 − 𝑇𝑏 + 1,    𝑡 < 𝑇𝑏 𝑖𝑠𝑒

                                                         (101) 

Trenddeki yapısal kırılmaları temsil eden kukla değişken; 

𝐷𝑡(𝑇𝑏) = { 
1,                   𝑡 = 𝑇𝑏  𝑖𝑠𝑒
0,                    𝑡 ≠ 𝑇𝑏  𝑖𝑠𝑒

                                                  (102) 

şeklindedir. Testin hipotezleri; 

✓ 𝐻0: 𝜑 = 1  𝑌𝑎𝑝𝚤𝑠𝑎𝑙 𝑘𝚤𝑟𝚤𝑙𝑚𝑎 𝑎𝑙𝑡𝚤𝑛𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖 𝑑𝑢𝑟𝑎ğ𝑎𝑛 𝑑𝑒ğ𝑖𝑙𝑑𝑖𝑟. 

✓ 𝐻1:  𝜑 < 1  𝑌𝑎𝑝𝚤𝑠𝑎𝑙 𝑘𝚤𝑟𝚤𝑙𝑚𝑎 𝑎𝑙𝑡𝚤𝑛𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖 𝑑𝑢𝑟𝑎ğ𝑎𝑑𝚤𝑟. 
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Bu hipotezleri test etmek için gerekli olan kritik değerler; Vogelsang 

(1993) çalışmasında verilmiştir. Vogelsang ve Perron (1998) yapısal 

kırılmalı birim kök testini, Perron (1997) testinden ayıran en önemli 

nokta; yapısal kırılma tarihini, birim kök parametresi 𝜑′ye ait  𝑡 

istatistiğinin en küçük olduğu nokta olarak değil, modelin geneline ait 

hata terimlerinin kareleri toplamının (Sum Squared of Residuals: SSR) 

değerinin en küçük olduğu nokta olarak alıyor olmasıdır (İğde, 2010, s. 

63-68). Bu yöntemin en önemli eksiği ise; seride sadece 1 tane yapısal 

kırılmaya izin verebiliyor olmasıdır. 

5.3.1.5.2. Lee-Strazicich (2003) Testi 

Lee ve Strazicich (2003) de Lumsdaine ve Papell (1997) gibi zaman 

boyutu uzun serilerde sadece bir tane yapısal kırılmanın göz önünde 

bulundurulmasını eksik görmüş ve seride iki tane yapısal kırılmaya izin 

veren kendi birim kök testlerini geliştirmişlerdir. Bu yöntemde de 

yapısal kırılma tarihleri içsel olarak (test yöntemi tarafından otomatik 

olarak) belirlenebilmektedir. Lee ve Strazicich (2003) testinde yapısal 

kırılma tarihleri, Vogelsang ve Perron (1998) yönteminde olduğu gibi 

birim kök parametresinin t istatistiğinin en küçük değerini aldığı 

noktalar olarak belirlenmektedir. Bu durumda, elde edilen test 

istatistiği, kritik değerden büyük olduğunda; H0 kabul edilmekte ve 

yapısal kırılmaların varlığı durumunda, seride birim kök olduğu kabul 

edilmektedir. 

Lee ve Strazicich (2004), 2003 yılında buldukları yöntemi daha da 

geliştirmişler ve tek kırılmayı da göz önünde bulundurabilecek hale 
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getirmişlerdir. Yazarlar her iki çalışmalarında da Perron (1989) 

tarafından kullanılan Model A ve Model C’yi kullanmışlar, bu 

modelleri iki yapısal kırılmaya uygun şekilde revize etmişlerdir.  

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 (𝐴):      𝑦𝑡 = 𝜇1 + 𝛽𝑡 + (𝜇2 − 𝜇1)𝐷𝑈1𝑡 + (𝜇3 − 𝜇2)𝐷𝑈2𝑡 + 𝜑𝑦𝑡−1 +

∑ 𝛿𝑡∆𝑦𝑡−1
𝑝
𝑡=1 + 𝑒𝑡                                                     (103)  

 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 (𝐶):      𝑦𝑡 = 𝜇1 + 𝛽1𝑡 + (𝜇2 − 𝜇1)𝐷𝑈1𝑡 + (𝜇3 − 𝜇2)𝐷𝑈2𝑡 +

(𝛽2 − 𝛽1)𝐷𝑇1𝑡 + (𝛽3 − 𝛽2)𝐷𝑇2𝑡 + 𝜑𝑦𝑡−1 +

∑ 𝛿𝑡∆𝑦𝑡−1
𝑝
𝑡=1 + 𝑒𝑡                                                     (104)  

Burada  𝐷𝑈1𝑡, 𝐷𝑈2𝑡, 𝐷𝑇1 ve 𝐷𝑇2;  𝑇𝐵1 ve 𝑇𝐵2 dönemlerinde meydana 

gelen yapısal kırılmaları temsil eden kukla değişkenler olup, aşağıdaki 

şekilde tanımlanmıştır:  

𝐷𝑈1𝑡 = {
1,                   𝑡 > 𝑇𝐵1 𝑖𝑠𝑒

0,         𝐷𝑖ğ𝑒𝑟 𝐷𝑢𝑟𝑢𝑚𝑙𝑎𝑟𝑑𝑎
                                                            (105) 

𝐷𝑈2𝑡 = {
1,                   𝑡 > 𝑇𝐵2 𝑖𝑠𝑒

0,         𝐷𝑖ğ𝑒𝑟 𝐷𝑢𝑟𝑢𝑚𝑙𝑎𝑟𝑑𝑎
                                                            (106) 

𝐷𝑇1𝑡 = {
𝑡 − 𝑇𝐵1,                   𝑡 > 𝑇𝐵1 𝑖𝑠𝑒
0,                𝐷𝑖ğ𝑒𝑟 𝐷𝑢𝑟𝑢𝑚𝑙𝑎𝑟𝑑𝑎

                                                      (107) 

𝐷𝑇2𝑡 = {
𝑡 − 𝑇𝐵2,                   𝑡 > 𝑇𝐵2 𝑖𝑠𝑒
0,                𝐷𝑖ğ𝑒𝑟 𝐷𝑢𝑟𝑢𝑚𝑙𝑎𝑟𝑑𝑎

                                                     (108) 

Model (A) için Lee ve Strazicich (2003), yapısal kırılmalı birim kök 

testinin hipotezleri; 

𝐻0: 𝑦𝑡 = 𝜇0 + 𝑑1𝐵1𝑡 + 𝑑2𝐵2𝑡 + 𝑦𝑡−1 + 𝑣1𝑡  

𝐻1: 𝑦𝑡 = 𝜇1 + 𝛾𝑡 + 𝑑1𝐷𝑈1𝑡 + 𝑑2𝐷𝑈2𝑡 + 𝑣2𝑡  
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Model (C) için Lee ve Strazicich (2003), yapısal kırılmalı birim kök 

testinin hipotezleri; 

𝐻0: 𝑦𝑡 = 𝜇0 + 𝑑1𝐵1𝑡 + 𝑑2𝐵2𝑡 + 𝑦𝑡−1 + 𝑣1𝑡  

𝐻1: 𝑦𝑡 = 𝜇1 + 𝛾𝑡 + 𝑑1𝐷𝑈1𝑡 + 𝑑2𝐷𝑈2𝑡 + 𝑑3𝐷𝑇1𝑡 + 𝑑4𝐷𝑇2𝑡 + 𝑣2𝑡 

Bu hipotezlerde yer alan 𝐵𝑗𝑡, H0 hipotezi altındaki gölge değişken olup; 

𝐵𝑗𝑡 = {
1,                   𝑡 = 𝑇𝐵𝑗 𝑖𝑠𝑒

0,                𝑡 ≠ 𝑇𝐵𝑗 𝑖𝑠𝑒
                                                                      (109) 

şeklindedir (Özcan, 2012, s. 103). Lee ve Strazicich (2003), Lumsdaine 

ve Papell (1997) testinde H0 hipotezinin reddedilmesi durumunda 

yaşanan; seride birim kökün varlığının mı yoksa yapısal kırılmanın 

varlığının mı reddedildiği noktasındaki karışıklığı giderebilmeye 

çalışmıştır. Lee ve Strazicich (2003) testinde H0 hipotezinin 

reddedilmesi, kesin bir şekilde trend durağanlığı ifade etmektedir. 

Lee ve Strazicich (2003) testini, Lumsdaine ve Papell (1997) testinden 

ayıran en önemli özelliklerden biri de bu testte, seride bir tane mi iki 

tane mi yapısal kırılmanın var olduğunun da test yöntemi tarafından 

belirlenebiliyor olmasıdır. Ayrıca Lee ve Strazicich (2003) testi, 

Schimidt ve Phillips (1992) tarafından önerilen Lagrange çarpanları 

(LM) birim kök testine dayanmaktadır (İğde, 2010, s. 69-71). 

5.3.1.5.3. Carrion-i-Silvestre vd. (2009) Testi 

Carrion-i-Silvestre vd. (2009), serideki bir ya da iki tane yapısal 

kırılmanın göz önünde bulundurulmasının, özellikle çok uzun zaman 

serilerindeki durağanlık sınamalarında yetersiz kalacağını ifade ederek, 
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beş taneye kadar yapısal kırılmanın varlığını göz önünde 

bulundurabilen ve yapısal kırılma tarihlerini içsel olarak belirleyebilen 

yeni bir birim kök testi geliştirmişlerdir. Carrion-i-Silvestre vd. (2009) 

testinde veri üretme sürecinin Denklem (110)’daki gibi olduğu 

varsayılmıştır: 

𝑦𝑡 = 𝑑𝑡 + 𝑢𝑡                                                                                                       (110) 

Burada; 

𝑢𝑡 = 𝛼𝑢𝑡−1 + 𝜔𝑡                                                                                               (111) 

şeklindeki stokastik hata terimleri serisidir. Carrion-i-Silvestre vd. 

(2009) birim kök sınaması yapabilmek için beş farklı test istatistiği 

geliştirmiştir: 

𝑃𝑇(𝜆) = {𝑆(�̅�, 𝜆) − �̅�𝑆(1, 𝜆)}/𝑠2(𝜆)                                                            (112) 

𝑀𝑃𝑇(𝜆) = [𝑐−2𝑇−2 ∑ 𝑦𝑡−1
2 + (1 − 𝑐̅)

𝑇

𝑡=−

𝑇−1𝑦𝑇
2] /𝑠(𝜆)2                           (113) 

𝑀𝑍𝛼(𝜆) = (𝑇−1𝑦𝑇
2 − 𝑠(𝜆)2) (2𝑇−2 ∑ 𝑦𝑡−1

2

𝑇

𝑡=−

)

−1

                                     (114) 

𝑀𝑆𝐵(𝜆) = (𝑠(𝜆)−2𝑇−2 ∑ 𝑦𝑡−1
2

𝑇

𝑡=−

)

−1/2

                                                       (115) 

𝑀𝑍𝑡(𝜆) = (𝑇−1𝑦𝑇
2 − 𝑠(𝜆)2) (4𝑠(𝜆)𝑇−2 ∑ 𝑦𝑡−1

2

𝑇

𝑡=−

)

−1/2

                          (116) 

Denklem (115 ve 116)’da yer alan 𝑀𝑍𝛼 ve  𝑀𝑍𝑡 testleri, ADF ve PP 

grubundan olup, hipotezleri;   
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✓ 𝐻0: Seri durağan değildir (Yapısal kırılmalar altında birim kök 

içermektedir) 

✓ 𝐻1: Seri durağandır (Yapısal kırılmalar altında birim kök 

içermemektedir) 

şeklinde iken; Denklem (166, 167 ve 169)’daki 𝑃𝑇,  𝑀𝑆𝐵 ve 𝑀𝑃𝑇 

testleri, KPSS grubundan olup, hipotezleri; 

✓ 𝐻0: Seri durağandır (Yapısal kırılmalar altında birim kök 

içermemektedir) 

✓ 𝐻1: Seri durağan değildir (Yapısal kırılmalar altında birim kök 

içermektedir) biçimindedir.  

 

Bu hipotezleri test edebilmek için gereken kritik değerler, bootstrap 

döngüsü yardımıyla elde edilmektedir. Görüldüğü gibi artık H0 hipotezi 

reddedildiğinde, sadece serinin durağanlığı ile ilgili bir durum 

reddedilmekte olup, böyle bir durumda seride yapısal kırılmanın varlığı 

konusunda bir karışıklık meydana gelmemektedir. 

5.3.1.5.4. Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testlerine İlişkin 

Genel Bir Değerlendirme 

Bu bölümde, serilerin sabit teriminde veya eğiminde yapısal kırılma 

varken, bunu dikkate alan ve birim kök sınamasını bu şart altında 

gerçekleştiren birim kök testleri incelenmiştir. Bu testlerin gelişim 

sırasına göre bakıldığında; Perron (1989) seride bir tane yapısal kırılma 

olacağını ve bunun da modele dışsal olarak eklenmesinin gerektiğini 

ifade ederken, Christiano (1992); Zivot ve Andrews (1992); Banerjee, 

Lumsdaine ve Stock (1992); Perron ve Vogelsang (1992); Perron 



 

258 TÜRKİYE’DE FİNANSAL GELİŞME VE ENERJİ TÜKETİMİNİN EKONOMİK 
BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

(1997) ve Vogelsang ve Perron (1998), seride yine bir tane yapısal 

kırılmanın var olduğunu varsaymışlar, ancak bu yapısal kırılma tarihini 

içsel olarak belirlemeye çabalamışlardır. Lumsdaine ve Papell (1997) 

ve Lee ve Strazicich (2003), seride iki tane yapısal kırılmanın 

olabileceğini öne sürmüşler ve bu yapısal kırılma tarihlerini içsel olarak 

belirleyip, analizlerinde göz önünde bulundurarak birim kök sınaması 

yapmaya çalışmışlardır. Ancak bu testlerin boş hipotezinin 

reddedilmesi durumunda, seride yapısal kırılmanın varlığının mı yoksa 

birim kökün varlığının mı reddedildiği kesin olarak bilinememektedir. 

Bu durum, söz konusu testler için önemli bir eksikliktir.  Bai ve Perron 

(1998, 2003), seride birden fazla yapısal kırılma olabileceğini ifade 

ederek yola çıkmış, yapısal kırılma adedini ve tarihlerini belirlemeye 

yönelik yeni bir yöntem geliştirmişlerdir. Ancak bu yöntem, birim kök 

sınaması yapmamakta, sadece yapısal kırılma tarihlerini belirleyerek, 

diğer birim kök testlerine yardım etmektedir. Bai ve Perron (1998, 

2003) yöntemiyle elde edilen yapısal kırılma tarihlerinin, kukla 

değişkenlerle birim kök denklemine eklenmesi ve durağanlık 

sınamasının bu şekilde yapılması gerekmektedir. Carrion-i-Silvestre 

vd. (2009) ise özellikle çok uzun serilerde iki tane yapısal kırılma 

tarihinin bile yetersiz olabileceğini düşünerek, beş taneye kadar yapısal 

kırılmayı göz önünde bulunduran ve yapısal kırılma tarihlerini içsel 

olarak belirleyen yeni bir birim kök testi geliştirmişlerdir. Bu yöntem 

ile aynı zamanda Lumsdaine ve Papell (1997) ve Lee ve Strazicich 

(2003) testlerinde yaşanan, boş hipotez reddindeki kafa karıştırıcılığı da 

ortadan kaldırılmıştır. Yapısal kırılma tarihini belirleyebilmek için bu 

araştırmacılardan bazıları birim kök parametresine ait t istatistiğinin en 
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küçük değerini aldığı noktayı dikkate alırken, bazıları da birim kök 

denkleminin hata terimlerinin kareleri toplamının (SSR) en küçük 

değerini aldığı noktalara odaklanmışlardır. Tarihsel olarak, sonra gelen 

yöntemler, önce geliştirilenleri incelemişler, eksiklerini bulup, bu 

eksikleri gidererek daha doğru birim kök sınaması yapılabilmesinin 

yollarını araştırmışlardır. Bu nedenle, ekonometrik analizlerde daha 

yeni tarihli birim kök testlerinin kullanılması, daha akla yatkın bir 

durum olacaktır. 

5.3.3. Eşbütünleşme Kavramı ve Eşbütünleşme Tesleri 

Durağan seriler arasındaki regresyon analizleri doğrudan 

yapılabilirken, durağan olmayan serilerle yapılan analizlerde sahte 

regresyon (spurious regression) problemiyle karşılaşılabilmektedir 

(Granger ve Newbold, 1974). Bu sorundan sakınabilmek amacıyla 

serileri durağan hale getirebilmek için serilerin farklarını alındığında, 

hem serinin karakteristik özellikleri kaybolmakta (seri daha az bilgi 

içerir hale gelmekte), hem de her fark almada baştan bir gözlem 

kaybolmaktadır. Bu da analizlerde serbestlik derecesinin azalmasına ve 

analizin güvenilirliğinin düşmesine neden olmaktadır (Tarı, 2012, s. 

415). Eşbütünleşme (cointegration) analizleri, bu ihtiyaca cevap 

verebilmek amacıyla ilk olarak Engle ve Granger (1987) tarafından 

gündeme getirilmiştir. Bu yaklaşımda; seriler durağan olmasalar bile, 

bu serilerin durağan bir doğrusal kombinasyonun var olabileceği ve 

eğer böyle bir doğrusal bileşim varsa, bunun ekonometrik olarak 

belirlenebileceği öne sürülmüştür (Engle ve Granger, 1987, s. 253-254). 

Eşbütünleşme teorisine göre; düzey değerlerinde durağan olmayıp, aynı 
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miktarda fark alındığında durağan hale gelen serilerin, düzey 

değerleriyle yapılan tahminden elde edilen hata terimi serisi durağan 

olduğunda, seriler arasında uzun dönemli bir denge ilişkisi var 

olmaktadır. Bu ilişki, serilerin stokastik trendlerinin de ilişkili olmasını 

sağlayarak, birbirleriyle bağımlı şekilde hareket etmelerini 

sağlayacaktır. Durağan olmayan seriler arasında tespit edilen böyle bir 

ilişki, artık sahte regresyon problemi barındırmayacaktır (Engle ve 

Yoo, 1987, s. 145). Serilerin durağanlık seviyelerine ve yapısal kırılma 

barındırıp barındırmamalarına göre analizlerde kullanılacak 

eşbütünleşme testleri de farklılık göstermekte olup, bu test 

yöntemlerinin detayları aşağıda incelenmiştir. 

5.3.3.1. Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Testleri 

Yapısal kırılmalı birim kök testlerinde, serinin kendisinde meydana 

gelen yapısal kırılmalar göz önünde bulundurulurken, yapısal kırılmalı 

eşbütünleşme testlerinde; eşbütünleşme vektöründe meydana gelen 

yapısal değişimler göz önünde bulundurulmaktadır. Bu durum Şekil 80 

yardımıyla incelenebilir.  

 

Şekil 80.Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Grafiği 

Kaynak: Mevcut teorik bilgilere dayanarak, yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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Şekil 80’de bir 𝑋 açıklayıcı (bağımsız) değişkeni ile bir 𝑌 bağımlı 

(açıklanan) değişkeni arasındaki eşbütünleşme (uzun dönem, 

regresyon) ilişkisi yer almaktadır. Grafikte yer alan noktalar; gerçek 

gözlem değerlerini (verileri), çizgi ise; bu gözlemlerin etrafında 

dalgalandığı regresyon doğrusunu (eşbütünleşme vektörünü) 

göstermektedir. 𝑡1 zamanında eşbütünleşme vektöründe yapısal bir 

kırılma meydana gelmiştir. Bu dönemde; ekonomi politikalarında bir 

değişim meydana gelmiş olabilir, ekonomik kriz, doğal afet, savaş, 

barış, yeni bir ittifaka dâhil olma veya bir ittifaktan ayrılma (Brexit 

olayında olduğu gibi) meydana gelmiş olabilir. Eşbütünleşme 

vektöründe meydana gelen bu yapısal değişim (yapısal kırılma) göz 

önünde bulundurulmaksızın yapılacak eşbütünleşme analizlerinin 

hatalı sonuçlar verebileceği öngörüsünden hareketle, yapısal kırılmalı 

eşbütünleşme testleri geliştirilmiştir. Örneğin; Şekil 81’de 𝑡1 

zamanındaki yapısal kırılma göz önünde bulundurulmazsa, Şekil 

81’deki gibi bir durum ortaya çıkacaktır.  

 

Şekil 81. Yapısal Kırılmayı Göz Önünde Bulundurmadığında Oluşan Durum 

Kaynak: Mevcut teorik bilgilere dayanarak, yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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Şekil 81’den de görüldüğü üzere; 𝑡1 zamanındaki yapısal kırılma göz 

önünde bulundurulmadığında, tek bir eşbütünleşme vektörü, bütün 

noktaların en yakın bölgesinden geçerek, bunlar arasındaki en iyi 

regresyonu veremeyecektir. Oysa Şekil 81’de olduğu gibi  𝑡1 anındaki 

yapısal kırılma göz önünde bulundurulduğunda, iki farklı eşbütünleşme 

vektörü meydana gelmekte ve her bir dönemdeki gözlemler, kendi 

eşbütünleşme vektörü etrafında dağılarak, serilerin her iki dönemde de 

eşbütünleşik oldukları ortaya konulabilmektedir. Literatürde yer alan 

başlıca yapısal kırılmalı eşbütünleşme testleri aşağıda detaylı bir 

şekilde incelenmiştir. 

5.3.3.2.1. Gregory-Hansen (1996) Testi 

Engle ve Granger (1987) ve Johansen (1988) eşbütünleşme testlerinde; 

eşbütünleşme vektörünün dönem içinde değişmediği yani sabit kaldığı 

varsayılmadır. Oysa, Gregory ve Hansen (1996), eşbütünleşme 

vektörünün zaman içinde bazı yapısal kırılmalara maruz kalabileceğini 

ifade etmiş ve bu yapısal kırılmanın varlığı altında eşbütünleşmenin 

geçerliliğini test edebilmek için bir yöntem geliştirmiştir. Bu yöntem; 

Zivot ve Andrews (1992) yapısal kırılmalı birim kök testinin, 

eşbütünleşme analizlerine uyarlanmış halidir (Yılancı ve Özcan, 2010). 

Bu yöntemde yapısal kırılma tarihi içsel olarak (test yöntemi tarafından) 

belirlenebilmekte ve bu yapısal kırılmanın varlığı koşulu altında seriler 

arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı sınanmaktadır. Bu yöntemde 

eşbütünleşme vektöründe bir tane yapısal kırılmaya izin verilmektedir. 

Yöntemin en önemli kısıtları; analize dâhil edilen serilerin, Engle ve 

Granger (1987) eşbütünleşme testinde olduğu gibi aynı seviyede 
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durağan olmalarıdır. Seriler arasında eşbütünleşme ilişkisine bakılırken 

de yine Engle ve Granger (1987) eşbütünleşme testinde olduğu gibi 

modelin hata terimleri serisinin durağanlığı araştırılmaktadır. 

Gregory ve Hansen (1996), testlerini geliştirirken; 𝑌 ve 𝑋 şeklindeki iki 

değişkeni temel almışlar ve 𝑌~𝐼(𝑑) 𝑣𝑒 𝑋~𝐼(𝑑) iken, Denklem (117) 

oluşturmuşlardır: 

𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛼1𝑋𝑡 + 𝑒𝑡                                                                                           (117) 

Bu denklemde 𝑌 ile 𝑋 arasında eşbütünleşme olabilmesi için Engle ve 

Granger (1987)’de olduğu gibi 𝑒𝑡 serisinin durağanlığına 

odaklanılmıştır. Gregory ve Hansen (1996), yapısal kırılmalı 

eşbütünleşme sınaması yapabilmek için üç farklı test yöntemi (model) 

geliştirmişlerdir: 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 𝐶:   𝑌𝑡 = 𝛽1 + (𝛽2 − 𝛽1)𝜑𝑡𝜏 + 𝛼1𝑋𝑡 + 𝑒𝑡                                       (118) 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙   𝐶/𝑇:   𝑌𝑡 = 𝛽1 + (𝛽2 − 𝛽1)𝜑𝑡𝜏 + 𝛾𝑡 + 𝛼1𝑋𝑡 + 𝑒𝑡                       (119) 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙  𝐶/𝑆:   𝑌𝑡 = 𝛽1 + (𝛽2 − 𝛽1)𝜑𝑡𝜏 + 𝛼1𝑋𝑡 + (𝛼2 − 𝛼1)𝜑𝑡𝜏𝑋𝑡 + 𝑒𝑡     (120) 

Bu modellerden ilki (Model C); düzeyde (sabit terimde) kırılmalı, 

trendsiz modeli, ikincisi (Model C/T); düzeyde kırılmalı, trendli modeli 

ve üçüncüsü (Model C/S); düzeyde ve eğimde kırılmalı, trendsiz modeli 

göstermektedir. Yapısal kırılma noktalarının tespitinde kullanılan kukla 

değişkenler: 

𝜑𝑡𝜏 = {
0,     𝑡 ≤ [𝑛𝜏] 𝑖𝑠𝑒
1,     𝑡 > [𝑛𝜏] 𝑖𝑠𝑒

                                                                                  (121) 
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Burana 𝑛; gözlem sayısı, 𝜏; veri setine baştan ve sondan %15 triminning 

(örneklem kesimi) uygulandıktan sonra geri kalan (0.15𝑇, 0.85𝑇) 

aralığında yer alan değişim noktalarını göstermektedir. 𝑇; toplam 

gözlem sayısıdır (Göçer, 2013, s. 94-95). 

Gregory ve Hansen (1996) yapısal kırılmalı eşbütünleşme testinde, 

yapısal kırılma tarihlerinin belirlenebilmesi için, analiz dönemi 

boyunca her bir 𝜏 için bu modeller ardışık tahmin edilir ve elde edilen 

hata terimi serilerine ADF birim kök testi uygulanır. ADF test 

istatistiğinin en küçük olduğu tarih, yapısal kırılma tarihi olarak alınır 

(Narayan, 2007, s. 78). Bu testin hipotezleri: 

✓  H0: Yapısal kırılma altında seriler eşbütünleşik değildir. 

✓  H1: Yapısal kırılma altında seriler eşbütünleşiktir. 

 

şeklindedir. Bu hipotezleri test edebilmek için gereken kritik değerler, 

Gregory ve Hansen (1996, s. 109-112)’de verilmiştir. Gregory ve 

Hansen (1996)’a göre; işlem analiz sonucunda elde edilen değer, kritik 

değerden büyük olduğunda, H0 hipotezi kabul edilirken; seriler 

arasında eşbütünleşme ilişkisinin olmadığı sonucuna varılmaktadır. Bu 

gibi durumda, seriler arasındaki uzun dönem ilişkisi, basit regresyon 

analizi olan OLS ile tahmin edimektedir. Yine Gregory ve Hansen 

(1996)’a göre seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi tespit edildiğinde 

ise seriler arasındaki uzun dönem ilişkisi DOLS ve/veya FMOLS 

yöntemlerinden bir tanesi ile tahmin edilebilmektedir. 
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5.3.3.2.2. Maki (2012) Testi 

Buraya kadar incelenen yapısal kırılmalı eşbütünleşme testleri, 

eşbütünleşme vektöründe sadece bir tane yapısal kırılmaya izin 

verebiliyordu ve bu durum, özellikle uzun zaman boyutuna sahip 

analizlerde yetersiz kalmaktaydı. Çünkü süre uzadıkça ülke 

ekonomilerini etkileyen birden fazla önemli faktör gündeme 

gelebilmektedir. Maki (2012) bu sorunu çözebilmek için beş taneye 

kadar yapısal kırılmaya izin veren ve yapısal kırılma adedini ve 

tarihlerini de içsel olarak belirleyebilen yeni bir yapısal kırılmalı 

eşbütünleşme testi geliştirmiştir. Maki (2012, s. 2011), eşbütünleşme 

vektöründe birden fazla yapısal kırılma olduğunda, kendi geliştirdiği 

testin Gregory ve Hansen (1996) ve Hatemi-J (2008) testlerinden daha 

güçlü olduğunu ifade etmiştir.  

Maki (2012)’de kendisinden önceki araştırmacılar (Gregory ve Hansen 

(1996); Carrion-i-Silvestre ve Sanso (2006) ve Westerlund ve Edgerton 

(2006)) gibi baştan belirli sayıda (genel olarak toplam gözlem sayısının 

%15’i kadar) gözlemi ayırmakta (triminning uygulamakta), ayırdığı bu 

gözlemlerle bir model tahmin etmekte ve hata terimleri serisine ait 

birim kök parametresinin 𝑡 istatistiğini elde etmektedir. Daha sonra her 

bir dönemi muhtemel bir yapısal kırılma tarihi olarak kukla 

değişkenlerle modellerine dâhil edip, tahminlerini yenilemekte ve yeni 

𝑡 istatistikleri elde etmektedir. Bu 𝑡 istatistiklerinin en küçük olduğu yer 

ilk yapısal kırılma tarihi olarak belirlenmekte, sonra diğer tarihler 

modele dâhil edilerek, bir sonraki yapısal kırılma tarihi belirlenmeye 

çalışılmaktadır (Göçer, 2013, s. 98-99). Daha sonra belirlenen bu 
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yapısal kırılma tarihleri kukla değişkenlerle modelde kullanılarak 

tahminler yapılmakta ve bu modellerin hata terimlerinin kareleri 

toplamları (SSR) elde edilmektedir. SSR’nin en küçük olduğu modelde 

yer alan yapısal kırılma adedi ve tarihleri, ideal yapısal kırılma adedi ve 

tarihleri olarak rapor edilmektedir. Maki (2012), çoklu yapısal 

kırılmalar altında eşbütünleşme sınaması yapabilmek için dört farklı 

model geliştirmiştir: 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 0:  𝑌𝑡 =  𝜇 + ∑ 𝜇𝑖

𝑘

𝑖=1

𝐷𝑖,𝑡 + 𝛽′𝑋𝑡 + 𝑢𝑡                                               (122) 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 1:  𝑌𝑡 =  𝜇 + ∑ 𝜇𝑖

𝑘

𝑖=1

𝐷𝑖,𝑡 + 𝛽′𝑋𝑡 + ∑ 𝛽𝑖
′𝑋𝑖𝐷𝑖,𝑡

𝑘

𝑖=1

+ 𝑢𝑡                   (123) 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 2:  𝑌𝑡 =  𝜇 + ∑ 𝜇𝑖

𝑘

𝑖=1

𝐷𝑖,𝑡 + 𝛾𝑡 + 𝛽′𝑋𝑡 + ∑ 𝛽𝑖
′𝑋𝑖𝐷𝑖,𝑡

𝑘

𝑖=1

+ 𝑢𝑡         (124) 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 3:  𝑌𝑡 =  𝜇 + ∑ 𝜇𝑖

𝑘

𝑖=1

𝐷𝑖,𝑡 + 𝛾𝑡 + ∑ 𝛾𝑖𝑡𝐷𝑖,𝑡

𝑘

𝑖=1

+ 𝛽′𝑋𝑡 + ∑ 𝛽𝑖
′𝑋𝑖𝐷𝑖,𝑡

𝑘

𝑖=1

+ 𝑢𝑡                                                                                         (125) 

Bu modellerden Model 0; sabit terimde kırılmalı, trendsiz modeli, 

Model 1; sabit terimde ve eğimde kırılmalı, trendsiz modeli, Model 2; 

sabit terimde ve eğimde kırılmalı, trendli modeli ve Model 3; sabit 

terimde, eğimde ve trendde kırılmalı modeli ifade etmektedir. 𝑡 =

1,2, … , 𝑇. 𝑋𝑡 = (𝑋1𝑡, … , 𝑋𝑚𝑡)′ şeklindeki, (mx1) boyutundaki, her biri 

I(1) koşulunu sağlayan açıklayıcı değişkenler vektörünü, 𝑘; modeldeki 

yapısal kırılma adedini göstermektedir. Maki (2012) çoklu yapısal 

kırılmalı eşbütünleşme testinin hipotezleri: 
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✓  H0: Yapısal kırılma altında seriler eşbütünleşik değildir. 

✓  H1: Yapısal kırılma altında seriler eşbütünleşiktir. 

 

şeklindedir. Bu hipotezleri test edebilmek için gereken kritik değerler, 

 

5.3.3.2.3. Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Testlerine İlişkin Genel 

Bir Değerlendirme

Yapısal kırılmalı eşbütünleşme testleri, değişkenler arasındaki 

eşbütünleşme vektöründe meydana gelebilecek yapısal kırılma tarihini 

belirlemek ve eşbütünleşme sınaması yaparken bu tarihteki yapısal 

değişim şokunu da göz önünde bulundurabilmek amacıyla geliştirilmiş 

testlerdir. Bu konudaki ilk çabalar Gregory ve Hansen (1996) tarafından 

ortaya konulmuş, onu Carrion-i-Silvestre ve Sanso (2006) ve 

Westerlund ve Edgerton (2006, 2008) çalışmaları takip etmiştir. Ancak 

bu testlerin üçünde de eşbütünleşme vektöründe bir tane yapısal 

kırılmaya izin verilebilmiştir. Bu yönleriyle söz konusu yöntemler, 

gerçek hayattaki olayları analiz etmede yetersiz kalmışlardır. Maki 

(2012) zaman serisi analizlerindeki bu önemli eksikliği giderebilmek 

için beş taneye kadar yapısal kırılmaya izin veren, doğru yapısal kırılma 

adedini ve yapısal kırılma tarihlerini içsel olarak (otomatik biçimde) 

belirleyebilen çok güçlü bir yöntem geliştirmiştir. Zaman serisi 

analizlerinde eğer analiz dönemi kısa ise ilk üç yöntem yeterli 

olabilecekken, uzun periyotlu veri setleri ile yapılacak analizlerde Maki 

(2012) yönteminin kullanılması daha akla yatkın bir durumdur. 
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5.3.3.2. Eşbütünleşme Katsayılarının Tahmin Edilmesi 

Ekonometrik analizlerde seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi tespit 

edilmesi durumunda; uzun ve kısa dönem analizlerine geçilebilirken, 

seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi tespit edilemediği durumlarda, 

uzun ve kısa dönem analizlerine geçmek mümkün olmayacaktır.  Böyle 

durumlarda ya serilerin farkları alınıp, durağan hale getirilerek, EKK 

(En Küçük Kareler) yöntemi ile regresyon tahminleri yapılabilir, ya da 

uygun bir nedensellik testi kullanılabilir. 

5.3.3.2.1. Uzun Dönem Analizi 

Analizde kullanılan seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi tespit 

edildiğinde, serilerin düzey değerleri kullanılarak, uzun dönem analizi 

yapılabilir. Örneğin; 𝑌 ve 𝑋 şeklindeki iki seri için bu durum Denklem 

(126) yardımıyla açıklanabilir: 

𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑡 + 𝑒𝑡                                                                                           (126) 

Denklem (126)’da yer alan 𝛽0 ve 𝛽1 katsayılarının elde edilmesi 

işlemine, uzun dönem analizi ya da eşbütünleşme katsayılarının tahmini 

adı verilmektedir (Göçer, 2016, s. 288). Ekonometrik analizlerde 

önemli olan ve politika önerileri geliştirilmesine dayanak teşkil eden 

sonuçlar, uzun dönem analizi sonuçlarıdır. Uzun dönem analizi 

(eşbütünleşme katsayılarının tahmini), farklı yöntemlerle 

yapılabilmekte olup, bunların detayları 5.3.3.3. nolu başlık altında 

incelenmiştir. 

 



 

 269 

5.3.3.2.2. Kısa Dönem Analizi 

Analizde kullanılan seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi tespit 

edildiğinde, serilerin düzey değerleri kullanılarak, uzun dönem analizi 

yapıldıktan sonra, bir de serilerin birinci dereceden farkı alınarak 

durağanlaştırılmış halleri ve uzun dönem analizinden elde edilen Hata 

Düzeltme Terimi (Error Correction Term: ECT) kullanılarak kısa 

dönem analizi yapılabilir. Örneğin; 𝑌 ve 𝑋 şeklindeki iki seri için bu 

durum Denklem (127) yardımıyla açıklanabilir: 

∆𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1∆𝑋𝑡 + 𝛽2𝐸𝐶𝑇𝑡−1 + 𝑒𝑡                                                             (127) 

Modelde Hata Düzeltme Terimi de yer aldığı için bu analizlere 

(modele) Hata Düzeltme Modeli adı da verilmektedir. Kısa dönem 

analizlerinde önemli olan; Hata Düzeltme Teriminin katsayısının 

negatif ve istatistiksel olarak anlamlı olmasıdır. Bu koşul 

sağlandığında; uzun dönemde eşbütünleşme ilişkisi içinde hareket eden 

seriler arasında kısa dönemde meydana gelen sapmaların da ortadan 

kalktığına ve serilerin tekrar uzun dönem denge ilişkisine 

yakınsadıklarına karar verilmektedir (Dikmen, 2012, s. 332). Bu 

durumda modelin hata düzeltme mekanizmasının çalıştığı (Toroj, 2016) 

ve yapılan uzun dönem analizi sonuçlarının güvenilir olduğu ifade 

edilmektedir (Özsağır ve Çütçü, 2015; Arı ve Yıldız, 2017; Uslu, 

2018b). Kısa dönem analizlerinde 𝛽2; kısa dönem sapmalarının 

düzelme hızını göstermekte olup, 1/𝛽2 dönem sonra seriler arasındaki 

sapmalar ortadan kalkacak ve seriler tekrar uzun dönemdeki denge 

ilişkisi içinde ilerleyeceklerdir (Tarı, 2012, s. 435-436). 
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5.3.3.3. Eşbütünleşme Tahmincileri 

Modelde yer alan seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi tespit 

edildiğinde, uzun ve kısa dönem analizlerinin, bu seriler arasındaki 

eşbütünleşme vektörünü de göz önünde bulunduracak şekilde 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ancak, böyle durumlarda EKK 

yöntemi, sapmalı sonuçlara ulaşılmasına neden olabilmektedir. Diğer 

taraftan seriler arasındaki uzun dönem ilişkilerinin araştırılmasında 

tahmin sürecinde meydana gelebilecek içsellik sorunu ve uzun dönem 

katsayılarının yorumlanamaması nedeniyle geleneksel yöntemler 

yerine Stock-Watson (1993) tarafından geliştirilen DOLS, Phillips ve 

Hansen (1990) tarafından geliştirilen FMOLS ve Park (1992) tarafından 

geliştirilen CCR yöntemler kullanılmalıdır. Eşbütünleşik seriler 

arasındaki uzun ve kısa dönem analizlerini yapabilmek için literatürde 

en sık kullanılan tahminciler (tahmin yöntemleri) aşağıda yer 

almaktadır. 

5.3.3.3.1. FMOLS Yöntemi 

Phillips ve Hansen (1990), eşbütünleşik seriler arasında EKK 

yöntemiyle yapılan tahminlerde karşılaşılan sapma ve içsellik 

(endogeneity) sorunlarını düzelterek, Tam Değiştirilmiş En Küçük 

Kareler (Fully Modified Ordinary Least Squares: FMOLS) tahmincisini 

geliştirmiştir. Yarı parametrik bir tahminci olan FMOLS, uzun dönem 

regresyonu ile bu regresyona ait stokastik hata terimi arasındaki 

korelasyondan kaynaklanan sapmaları elimine etmektedir. FMOLS 

tahmincisi asimptotik olarak sapmasızdır ve kullandığı Wald testi ve 
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Ki-kare istatistikleri yönüyle tam etkindir (Eviews 10 User Guide II, 

2010, s. 271-272). Phillips ve Hansen (1990, s. 102-103), FMOLS 

yöntemini geliştirirken, I(1) sürecine sahip olan ve aralarında 

eşbütünleşme ilişkisi tespit edilen 𝑌 ve 𝑋 serileri için aşağıdaki 

denklemleri oluşturmuşlardır: 

𝑌1𝑡 = Γ𝑋𝑡 + 𝑢1𝑡                                                                                                  (128) 

Burada; 

Γ = (A, Π)                                                                                                            (129) 

𝑋𝑡 = (𝑌2𝑡
′ , 𝑘1𝑡

′ )′                                                                                                  (130)  

Buradan aşağıdaki tahminciler üretilmektedir: 

�̃�𝑡 = (�̃�2𝑡
′ , 𝑘1𝑡

′ )′                                                                                                  (131)  

�̅�𝑡 = (�̅�2𝑡
′ , 𝑘1𝑡

′ )′                                                                                                  (132)  

�̃�2𝑡 = (∑ 𝑌2𝑡𝑍𝑡
′

𝑇

1

) (∑ 𝑍𝑡𝑍𝑡
′

𝑇

1

)

′

𝑍𝑡                                                                                (133) 

�̅�2𝑡 = (∑ 𝑌2𝑡𝑘𝑡
′

𝑇

1

) (∑ 𝑘𝑡𝑘𝑡
′

𝑇

1

)

′

𝑘𝑡                                                                                 (134) 

Γ̂∗ = [∑ 𝑌1𝑡𝑋𝑡
′

𝑇

1

− 𝑇(Δ21
′ , 0)] (∑ 𝑋𝑡𝑋𝑡

′

𝑇

1

)

−1

                                                             (135) 

Γ̃∗ = [∑ 𝑌1𝑡𝑍𝑡
′

𝑇

1

− 𝑇(Δ31
′ , 0)] (∑ 𝑍𝑡𝑍𝑡

′

𝑇

1

)

−1

(∑ 𝑍𝑡𝑋𝑡
′

𝑇

1

) (∑ �̃�𝑡�̃�𝑡
′

𝑇

𝑍

)

−1

              (136) 

FMOLS tahmincisi, değişkenlere ait denklemlerin hata terimleri 

arasındaki eş-anlı ilişkileri de dikkate aldığından, ikinci derece 

sapmaları da gidermektedir. Ayrıca standart tahmincilerde meydana 
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gelen diagnostik sorunları da çözmektedir. Bu yöntem, içselliği ve 

otokorelasyon sorununu dikkate alarak EKK yönteminin modifiye 

edilmesiyle elde edilmiştir. Ayrıca, EKK tahmincisinin eşbütünleşik 

denklemlerin optimal değerlerini hesaplamada ortaya çıkan 

yetersizliğini gidermek için FMOLS'de asimptotik sapmalı ve dışsallık 

varsayımları kullanılmıştır (Chen ve Huang, 2013, s. 52; Çorak, 2018, 

s. 80). FMOLS yönteminde, otokorelasyon ve değişen varyans 

sorunları, Newey-West yöntemi ile giderilmeye çalışılmıştır (Özen 

Atabey, 2019, s. 184). 

5.3.3.3.2. DOLS Yöntemi 

Stock ve Watson (1993), EKK’daki sapma ve içsellik sorunlarını 

düzeltebilmek için, bağımsız değişkenin düzey değerleriyle birlikte, 

farklarının gecikmeli değerlerinin (lag) ve öncül değerlerinin (lead) de 

modele eklenmesinin yararlı olacağını ifade etmiştir. Bu şekilde 

geliştirdikleri DOLS (Dynamic Ordinary Least Squares: Dinamik En 

Küçük Kareler) yöntemi, eşbütünleşik seriler arasındaki uzun ve kısa 

dönem analizlerinin yapılmasında etkin bir tahmincidir. Bu yöntem, 

otokorelasyon ve değişen varyans sorunlarına karşı dirençli (robust) 

tahminler üretebilmektedir. Bu yönüyle diğer tahmincilerden daha 

güçlü kabul edilmektedir (Esteve ve Requena, 2006, s. 118). DOLS 

yönteminin kullanılabilmesi için bağımlı değişken I(1) olmak şartıyla, 

bağımsız değişkenler I(1) veya I(0) olabilir. Y ve X şeklindeki iki 

değişken arasındaki ilişkiyi Dinamik En Küçük Kareler (DOLS) 

yöntemiyle tahmin edebilmek için kullanılacak regresyon modeli:  
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𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑡 + 𝛽2𝑋𝑡 + ∑ 𝛼𝑖Δ𝑋𝑡−𝑖

𝑛

𝑖=−𝑚

+ 휀𝑡                                                (137) 

Bu modelde 𝑛; optimum gecikme (lag), 𝑚; optimal öncül (lead) değeri 

olup, bu değerler Akaike Bilgi Kriteri veya Schwarz Bilgi Kriteri 

kullanılarak belirlenebilmektedir. 

5.3.3.3.3. CCR Yöntemi 

Modellerde yer alan seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi tespit 

edildiğinde, modelde yer alan katsayılar CCR (Canonical Cointegrating 

Regression: Kanonik37 Eşbütünleşme Regresyonu) yöntemiyle de elde 

edilebilmektedir. Park (1992) tarafından geliştirilen bu yöntem; 

kanonik regresyonun, seriler arasındaki korelasyonun en yüksek olması 

esasına dayanıyor olmasıdır (Berk, 2014, s. 72). Ayrıca bu yöntem 

katsayıları, eşbütünleşik seriler arasındaki eşbütünleşme vektörünü de 

göz önünde bulundurarak tahmin etmektedir (Park, 1992, s. 120-121). 

Özellikle seriler arasındaki korelasyon yüksek olduğunda, bu yapıyı 

göz önünde bulundurarak analiz yapabilmek için CCR yöntemi tercih 

edilmelidir. Kanonik regresyon analizi yöntemi aynı zamanda değişen 

varyans ve otokorelasyona karşı dirençli (robust) bir tahmin yöntemidir 

(Konuşkan ve Kocabıyık, 2019). CCR yönteminde bir 𝑌1 bağımlı 

değişkeni ile 𝑋′ bağımsız değişkenler vektörü arasındaki ilişkileri tespit 

edebilmek için (Park, 1992, s. 130):  

 
37 Kanonik; Yunanca’da kanun, kural anlamına gelen kanon kelimesinden türemiştir. 

Regresyon analizleri açısından kanonik; bir durumu temsil eden model anlamında 

kullanılmakta olup, bu yönüyle, EKK veya maksimum olabilirlik yöntemlerinin bir 

benzeri ve alternatifini oluşturmaktadır.  
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𝑌1𝑡 = Γ𝑋𝑡 + 𝑢𝑡                                                                                                    (138) 

Burada modelin hata terimi; 

�̂�𝑡 = (�̂�1𝑡 , �̂�2𝑡
′ )′                                                                                                  (139) 

Bu hata terimine karşılık gelen tutarlı tahminleri üretebilmek için 

gerekli olan kovaryans matrisleri Ω̂ ve Λ̂’dır. Park (1992) burada 

kovaryans matrisini aşağıdaki şekilde tanımlamıştır: 

Λ̂2 = [
�̂�12

�̂�22

]                                                                                                          (140) 

Park (1992) tarafından 𝑌1𝑡 ve 𝑋𝑡 için de aşağıdaki dönüşümler 

uygulanmıştır: 

𝑋𝑡
∗ = 𝑋𝑡 − (Σ̂−1Λ̂2)

′
�̂�𝑡                                                                                     (141) 

𝑌𝑡
∗ = 𝑌𝑡 − (Σ̂−1Λ̂2�̃� [

0
Ω̂22

−1])
′

�̂�𝑡                                                                      (142) 

Denklem (142)’deki �̃�, eşbütünleşme denklemindeki katsayıları tahmin 

etmeye yarayan operatördür. CCR yöntemiyle yapılacak tahminde OLS 

(Ordinary Least Squares: En Küçük Kareler) tahmincisindekine benzer 

bir dönüşüm uygulandığında; 

[
�̂�
�̂�1

] = (∑ 𝑍𝑡
∗𝑍𝑡

∗′

𝑇

𝑡=1

)

−1

∑ 𝑍𝑡
∗𝑌𝑡

∗

𝑇

𝑡=1

                                                                     (143) 

elde edilir. Park (1992) burada 𝑍𝑡
∗ = (𝑍𝑡

∗′
, 𝐷1𝑡

′ )
′
 şeklinde tanımlamıştır 

(Eviews 10 User Guide II, 2010, s. 276 ). Denklem (143) tahmin 

edildiğinde modelin katsayıları (𝛽) elde edilecektir. 
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5.3.4. Nedensellik Kavramı ve Nedensellik Testleri 

Analizlerde kullanılan değişkenler arasında nedensellik ilişkisinin 

varlığını ve böyle bir ilişki varsa bu ilişkinin yönünü belirlemeye 

yarayan testlere, nedensellik testi adı verilmektedir. Nedensellik 

kavramı ile kastedilen; bir serinin, belirli bir t dönemindeki değeri 

üzerinde, diğer bir serinin geçmiş dönemlerdeki (𝑡 − 1, 𝑡 − 2, … , 𝑡 −

𝑝) değerlerinin anlamlı bir etkisinin olup olmadığıdır. Analizde 

kullanılan seriler birinci farkta durağan ve aralarında eşbütünleşme 

ilişkisi de varsa, bu tür seriler arasında nedensellik sınaması yapılırken, 

seriler arasındaki eşbütünleşme vektörünün de göz önünde 

bulundurulması gerekmektedir (Enders, 2015, s. 355-381). Bu amaçla 

Engle ve Granger (1987) tarafından Vektör Hata Düzeltme Modeli 

(Vector Error Correction Model: VECM)’ne dayalı nedensellik testi 

geliştirilmiştir. 

Engle ve Granger (1987)’e göre, serilerin eşbütünleşik olması 

durumunda, aralarında en az bir tane nedensellik ilişkisi vardır. Engle 

ve Granger (1987) bu nedensellik ilişkisinin, bağımsız değişkenden 

bağımlı değişkene doğru ve uzun dönemli bir nedensellilk ilişkisi 

olduğunu dile getirmiştir. Bu durumda; seriler arasındaki kısa dönemli 

nedensel ilişkilerin de tespit edilmesi gerekmektedir. İşte bu amaçla; 

VECM nedensellik testi geliştirilmiştir. Eşbütünleşme ilişkisinden 

türetilmiş olan VECM nedensellik testi, 𝑋 ve 𝑌 şeklindeki örnek iki 

değişken için aşağıdaki denklemler yardımıyla yapılabilmektedir 

(Granger, 1988):  
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∆𝑌𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝐸𝐶𝑇𝑡−1 + ∑ 𝛼2𝑖∆𝑌𝑡−𝑖 +

𝑝

𝑖=1

∑ 𝛼3𝑖∆𝑋𝑡−𝑖 +

𝑝

𝑖=1

𝑢𝑡                    (144) 

 

∆𝑋𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝐶𝑇𝑡−1 + ∑ 𝛽2𝑖∆𝑋𝑡−𝑖 +

𝑝

𝑖=1

∑ 𝛽3𝑖∆𝑌𝑡−𝑖 +

𝑝

𝑖=1

𝑣𝑡                    (145) 

 

 

 

 

Burada p; yine optimum gecikme uzunluğu olup, Akaike, Schwarz, 

Hannan-Quin veya diğer bilgi ölçütleri yardımıyla 

belirlenebilmektedir. 𝐸𝐶𝑇𝑡−1; eşbütünleşik seriler arasında 

gerçekleştirilen uzun dönem analizinden elde edilen hata düzeltme 

teriminin bir dönem gecikmeli değeridir. Denklem (144) için yapılan 

tahmin sonucunda 𝛼1; istatistiksel olarak anlamlı bulunduğunda; 𝑋’ten 

𝑌’ye doğru uzun dönemli bir nedensellik ilişkisinin var olduğuna karar 

verilir (Altıntaş ve Koçbulut, 2014, s.48). Benzer şekilde Denklem 

(145) için yapılan tahmin sonucunda 𝛽1; istatistiksel olarak anlamlı 

bulunduğunda; 𝑌’den 𝑋’e doğru uzun dönemli bir nedensellik 

ilişkisinin var olduğuna karar verilir. Denklem (144)’te kısa dönem 

nedensellik analizi için sınanan hipotezler yine:  

 

✓ 𝐻0:  𝑋’ten 𝑌’ye doğru nedensellik ilişkisi yoktur. 

✓ 𝐻1:  𝑋’ten 𝑌’ye doğru nedensellik ilişkisi vardır. 

 

şeklindedir. Bu hipotezleri test edebilmek için gerekli olan F test 

istatistiği, 𝛼3𝑖 katsayılarına kısıt konulmasıyla elde edilmektedir. Bu 

sınamada 𝐻0 hipotezi reddedilebildiğinde; 𝑋’ten 𝑌’ye doğru nedensellik 

bir ilişkisinin var olduğuna karar verilir. Aynı şekilde Denklem (144) 
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için yapılan sınamada 𝐻0 hipotezi reddedilebilirse; 𝑌’den 𝑋’e doğru 

nedensellik bir ilişkisinin var olduğuna karar verilir. Eğer her iki 

durumda da 𝐻0 hipotezi reddedilebilirse; bu değişkenler arasında iki 

yönlü (karşılıklı) nedensellik ilişkisinin var olduğu ifade edilir. 

Herhangi bir durumda 𝐻0 hipotezi reddedilemezse, değişkenler 

arasında tek yönlü nedensellik ilişkisinin var olduğu belirtilir. Eğer her 

iki durumda da 𝐻0 hipotezi reddedilemezse, bu değişkenler arasında 

herhangi bir nedensellik ilişkisinin olmadığı ifade edilir (Asafu ve 

Adjay, 2000, s. 615). 

5.4. AMPİRİK UYGULAMA VE BULGULAR 

Çalışmanın bu bölümünde öncelikle serilerin durağanlığı Vogelsang ve 

Perron (1998) tek kırılmalı birim kök testi, Lee ve Strazicich (2003) iki 

kırılmalı birim kök testi ve Carrion-i-Silvestre vd. (2009) çoklu yapısal 

kırılmalı birim kök testi ile sınanmıştır. Sonrasında seriler arasındaki eş 

bütünleşme ilişkileri Gregory ve Hansen (1996) tek kırılmalı 

eşbütünleşme testi ve Maki (2012) çoklu yapısal kırılmalı eşbütünleşme 

testi ile incelenmiştir. Seriler arasındaki uzun ve kısa dönem analizleri 

DOLS, FMOLS ve CCR yöntemleriyle gerçekleştirilmiştir. Seriler 

arasındaki nedensellik ilişkileri ise VECM yöntemiyle 

gerçekleştirilmiştir. 

5.4.1. Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testine Ait Bulgular 

Çalışmada zaman boyutu uzun olduğu ve bu dönemde Türkiye 

ekonomisini etkileyen çok sayıda iç ve dış gelişme yaşandığı için, 
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serilerde yapısal kırılmaların bulunabileceği değerlendirilmiştir. Bu 

nedenle çalışmada, serilerdeki yapısal kırılmaları göz önünde 

bulunduran birim kök testleri de uygulanmıştır. Bu aşamada; tüm 

yöntemlerin (bunların teorisini ver sadece) uygulanması yerine, tek 

yapısal kırılmalı yöntemlerden Vogelsang ve Perron (1998) testi, iki 

yapısal kırılmalı birim kök testlerinden Lee-Strazicich (2003) testi ve 

beş yapısal kırılmalı birim kök testlerinden Carrion-i-Silvestre vd. 

(2009) yöntemlerinden yararlanılmıştır. 

5.4.1.1. Vogelsang ve Perron (1998) Tek Yapısal Kırılmalı 

Birim Kök Testi Uygulaması 

Çalışmanın bu kısmında; Vogelsang ve Perron (1998) tek yapısal 

kırılmalı birim kök testi uygulanmış ve elde edilen sonuçlar Tablo 

21’de, bu teste ait yapısal kırılma grafikleri LnEB, LnKR, LnM2 ve 

LnET serileri için ayrı ayrı (Şekil 82-95 arası) verilmiştir. Bu testler de 

Eviews 10 programı kullanılarak yapılmıştır. 

Tablo 21. Vogelsang ve Perron (1998) Tek Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testi 

Sonuçları 

Seri 

Düzey Değerleri Birinci Farkları 

Sabitli Sabitli ve Trendli Sabitli Sabitli ve Trendli 

Test 

İstatistiği 

Yapısal 

Kırılma 

Tarihi 

Test 

İstatistiği 

Yapısal 

Kırılma 

Tarihi 

Test 

İstatistiği 

Yapısal 

Kırılma 

Tarihi 

Test 

İstatistiği 

Yapısal 

Kırılma 

Tarihi 

LnEB 
-2,04 

(0,98) 
2002 

-4,87** 

(0,04) 
2010 

-7,51*** 

(0,00) 
2009 - - 

LnKR 
-1,97 

(0,98) 
2020 

-4,06 

(0,33) 
2004 

-9,32*** 

(0,00) 
2001 

-9,48*** 

(0,00) 
2001 

LnM2 
-1,67 

(0,99) 
1963 

-3,24 

(0,82) 
2016 

-9,16*** 

(0,00) 
1980 

-9,09*** 

(0,00) 
1980 

LnET 
-1,94 

(0,98) 
2002 

-4,60* 

(0,09) 
1971 

-7,87*** 

(0,00) 
1979 - - 

Not: Optimum gecikme uzunlukları Akaike Bilgi Kriteri yardımıyla belirlenmiştir. 

Bu işlemlerde, max. gecikme uzunluğu 3 olarak alınmıştır. *** ve **; serinin %1 ve 
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%5 anlamlılık düzeyinde durağan olduğunu göstermektedir. Parantez içinde yer 

alanlar, olasılık değerleridir. Düzey değerinde durağan olan serilere birinci farkta 

birim kök sınaması yapılmamıştır. 

Vogelsang ve Perron (1998) tek yapısal kırılmalı birim kök testinin H0 

hipotezi; “Seri durağan değildir” şeklindedir. Bu durumda LnEB ve 

LnET serilerinin; sabitli yönteme göre olasılık değerleri (0,00; 0,00) 

0,10’dan küçük olduğu için birinci farkta, sabitli ve trendli modelde 

elde edilen olasılık değerleri (0,04; 0,09) 0,10’dan küçük olduğu için 

düzey değerinde durağan olduğu görülmektedir. LnKR ve LnM2 

serilerinin ise; her iki yönteme (sabitli ve sabitli + trendli) göre de elde 

edilen olasılık değerleri (0,00; 0,00) 0,10’dan küçük olduğu için birinci 

farkta durağan olduğu belirlenmiştir. Bu testlerden elde edilen grafikler 

aşağıda yer almaktadır.  

 

Şekil 82. LnEB Serisinin Düzey Değeri İçin Yapılan Vogelsang ve Perron (1998) 

Tek Yapısal Kırılmalı Sabitli Birim Kök Testi Grafiği 

 

Şekil 82’e göre; 2002 yılında 𝑡 istatistiği minimum olmuş ve burada bir 

yapısal kırılma yaşanmıştır. Bu tarih; bir yandan 2001 ekonomik 

krizinin etkilerini, diğer yandan da 2002 sonrası dönemde uygulanmaya 

başlanan enflasyon hedeflemesi rejimi ve Kasım 2002’de yaşanan 
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iktidar değişikliğinin etkilerini taşımaktadır. LnEB serisinin birinci 

farkı için yapılan Vogelsang ve Perron (1998) yapısal kırılmalı sabitli 

birim kök testi grafiği aşağıda yer almaktadır.  

 

Şekil 83. LnEB Serisinin Birinci Farkı İçin Yapılan Vogelsang ve Perron (1998) 

Tek Yapısal Kırılmalı Sabitli Birim Kök Testi Grafiği 

 

Şekil 83’e göre; serinin belirli, bir değer etrafında dalgalanmaya 

başladığı görülmekte olup, bu durum, serinin durağanlığı konusunda 

bilgiler içermektedir. 2009 yılında 𝑡  istatistiği minimum olmuş ve 

burada bir yapısal kırılma yaşanmıştır. Bu tarih; 2008 küresel ekonomik 

krizi nedeniyle Türkiye ekonomisinin 2009 yılında %4,7 küçülmüş 

olmasının etkilerini taşımaktadır. LnEB serisinin düzey değeri için 

yapılan Vogelsang ve Perron (1998) yapısal kırılmalı sabitli ve trendli 

birim kök testi grafiği aşağıda yer almaktadır. 
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Şekil 84. LnEB Serisinin Düzey Değeri İçin Yapılan Vogelsang ve Perron (1998) 

Tek Yapısal Kırılmalı Sabitli ve Trendli Birim Kök Testi Grafiği 

 

Şekil 84’e göre; 2010 yılında 𝑡 istatistiği minimum olmuş ve burada bir 

yapısal kırılma yaşanmıştır. Bu tarih; 2008 krizinden çıkış sürecinde 

uygulanan genişletici para ve maliye politikalarının etkilerini 

yansıtmaktadır. Bu serinin büyük oranda belirli bir değer etrafında 

dalgalandığı, bu yönüyle de durağan olduğu görülmüştür. LnKR 

serisinin düzey değeri için yapılan Vogelsang ve Perron (1998) yapısal 

kırılmalı sabitli birim kök testi grafiği aşağıda yer almaktadır. 

 

Şekil 85. LnKR Serisinin Düzey Değeri İçin Yapılan Vogelsang ve Perron (1998) 

Tek Yapısal Kırılmalı Sabitli Birim Kök Testi Grafiği 
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Şekil 85’e göre; 2002 yılında t istatistiği minimum değerini almış ve bu 

tarihte ekonomide bir yapısal kırılma meydana gelmiştir. Bu tarih; bir 

yandan 2001 ekonomik krizinin etkilerini, diğer yandan da 2002 sonrası 

dönemde uygulanmaya başlanan enflasyon hedeflemesi rejimi ve 

Kasım 2002’de yaşanan iktidar değişikliğinin etkilerini temsil 

etmektedir. LnKR serisinin birinci farkı için yapılan Vogelsang ve 

Perron (1998) yapısal kırılmalı sabitli birim kök testi grafiği aşağıda yer 

almaktadır. 

 

Şekil 86. LnKR Serisinin Birinci Farkı İçin Yapılan Vogelsang ve Perron (1998) 

Tek Yapısal Kırılmalı Sabitli Birim Kök Testi Grafiği 

 

Şekil 86’ya göre; LnKR serisinin birinci dereceden farkının, özellikle 

1970’ten sonra belirli bir değer etrafında dalgalandığı ve durağan hale 

geldiği görülmektedir. Bu seriye ait t istatistiği de 2001 minimize 

olmuştur ve bu noktada bir yapısal kırılma yaşanmıştır. Bu tarih zaten 

Türkiye ekonomisinin 21/22 Şubat 2001’de yaşadığı bankacılık ve 

döviz krizini göstermektedir. Bu krizde Türkiye’de 25 tane banka 
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batmıştır. Bu nedenle kredi hacminde önemli değişimlerin yaşanmış 

olması olağandır. LnKR serisinin düzey değeri için yapılan Vogelsang 

ve Perron (1998) yapısal kırılmalı sabitli ve trendli birim kök testi 

grafiği aşağıda yer almaktadır. 

 

Şekil 87. LnKR Serisinin Düzey Değeri İçin Yapılan Vogelsang ve Perron (1998) 

Tek Yapısal Kırılmalı Sabitli ve Trendli Birim Kök Testi Grafiği 

 

Şekil 87’deki grafiğe göre; özel sektöre verilen krediler serisinde 2004 

yılında bir yapısal kırılma yaşanmıştır. Bu tarih; 3 Kasım 2002’de 

yaşanan iktidar değişimi ve 2002 yılı başından itibaren uygulanan 

enflasyon hedeflemesi rejimi (ve bu kapsamda enflasyonu düşürme 

çabaları) sonucunda faiz oranlarının düşmeye başladığı döneme işaret 

etmektedir. LnKR serisinin birinci farkı için yapılan Vogelsang ve 

Perron (1998) yapısal kırılmalı sabitli ve trendli birim kök testi grafiği 

aşağıda yer almaktadır. 
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Şekil 88. LnKR Serisinin Birinci Farkı İçin Yapılan Vogelsang ve Perron (1998) 

Tek Yapısal Kırılmalı Sabitli ve Trendli Birim Kök Testi Grafiği 

 

Şekil 88’e göre; Türkiye’de özel sektöre verilen krediler serisi 2001 

yılında yapısal bir kırılma yaşamıştır. Seri 1970’lerden sonra durağan 

hale gelmiştir. LnM2 serisinin düzey değeri için yapılan Vogelsang ve 

Perron (1998) yapısal kırılmalı sabitli birim kök testi grafiği aşağıda yer 

almaktadır. 

 

Şekil 12. LnM2 Serisinin Düzey Değeri İçin Yapılan Vogelsang ve Perron (1998) 

Tek Yapısal Kırılmalı Sabitli Birim Kök Testi Grafiği 
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Şekil 89’a göre; LmM2 serisi dalgalı bir seyir izlemekte olup, durağan 

olmadığı görülmektedir. Seri 1963 yılında bir yapısal dönüşüm 

yaşamıştır. Bu tarih; Türkiye’de planlı ekonomiye38 geçişin yaşandığı 

döneme işaret etmektedir. LnM2 serisinin birinci farkı için yapılan 

Vogelsang ve Perron (1998) yapısal kırılmalı sabitli birim kök testi 

grafiği aşağıda yer almaktadır. 

 

Şekil 90. LnM2 Serisinin Birinci Farkı İçin Yapılan Vogelsang ve Perron (1998) 

Tek Yapısal Kırılmalı Sabitli Birim Kök Testi Grafiği 

 

Şekil 90’a göre; LnM2 serisinin birinci farkının özellikle 1984’lerden 

sonra belirli bir değer etrafında dalgalandığı ve durağanlaştığı 

görülmektedir. Seri 1980 yılında, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 

etkisiyle bir yapısal kırılma yaşamıştır. LnM2 serisinin düzey değeri 

için yapılan Vogelsang ve Perron (1998) yapısal kırılmalı sabitli ve 

trendli birim kök testi grafiği aşağıda yer almaktadır. 

 
38 Türkiye’de ilk beş yıllık kalkınma planı 1933’te Atatürk döneminde uygulanmış 

olup, zamanla ara verilen bu uygulamaya 1963 yılında tekrar dönülmüş ve 1963-1967 

dönemini kapsayacak şekilde yeni bir beş yıllık kalkınma planı devreye sokulmuştur 

(DPT, 1963).  
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Şekil 91. LnM2 Serisinin Düzey Değeri İçin Yapılan Vogelsang ve Perron (1998) 

Tek Yapısal Kırılmalı Sabitli ve Trendli Birim Kök Testi Grafiği 

 

Şekle 91’e göre; LnM2 serisi, sabitli ve trendli modelde daha durağana 

yakındır. Çünkü bu durumda seri trendden arındırılmaktadır. Serinin 

2016 yılında bir yapısal kırılma yaşadığı görülmektedir. LnM2 serisinin 

birinci farkı için yapılan Vogelsang ve Perron (1998) yapısal kırılmalı 

sabitli ve trendli birim kök testi grafiği aşağıda yer almaktadır. 

 

Şekil 92. LnM2 Serisinin Birinci Farkı İçin Yapılan Vogelsang ve Perron (1998) 

Tek Yapısal Kırılmalı Sabitli ve Trendli Model Birim Kök Testi Grafiği 
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Şekil 92’ye göre; LnM2 serisinin birinci farkında 1985’lerden sonra 

belirli bir değer etrafında dalgalanmaya başladığı ve durağan olduğu 

görülmektedir. Seride 1980 yılında bir yapısal kırılma yaşanmıştır. 

LnET serisinin düzey değeri için yapılan Vogelsang ve Perron (1998) 

yapısal kırılmalı sabitli birim kök testi grafiği aşağıda yer almaktadır. 

 

Şekil 93. LnET Serisinin Düzey Değeri İçin Yapılan Vogelsang ve Perron (1998) 

Tek Yapısal Kırılmalı Sabitli Model Birim Kök Testi Grafiği 

 

Şekil 93’e göre; LnET serisi düzey değerinde kısmen dalgalanmalara 

sahiptir. 2002 sonrası dönemde yaşanan hızlı ekonomik büyüme ile 

birlikte, ülkedeki enerji tüketiminde de bir yapısal kırılma yaşanmıştır. 

LnET serisinin birinci farkı için yapılan Vogelsang ve Perron (1998) 

yapısal kırılmalı sabitli birim kök testi grafiği aşağıda yer almaktadır. 
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Şekil 94. LnET Serisinin Birinci Farkı İçin Yapılan Vogelsang ve Perron (1998) Tek 

Yapısal Kırılmalı Sabitli Model Birim Kök Testi Grafiği 

 

Şekil 94’e göre; LnET serisi genel olarak belirli bir değer etrafında 

dalgalanmaya başlamıştır ve durağandır. 1979 yılında; ülkede yaşanan 

yaygın sokak olayları ve grevler neticesinde düşen ekonomik 

aktivitelerle uyumlu olarak enerji tüketiminde de bir yapısal kırılma 

yaşanmıştır. LnET serisinin düzey değeri için yapılan Vogelsang ve 

Perron (1998) yapısal kırılmalı sabitli ve trendli birim kök testi grafiği 

aşağıda yer almaktadır. 

 

Şekil 95. LnET Serisinin Düzey Değeri İçin Yapılan Vogelsang ve Perron (1998) 

Tek Yapısal Kırılmalı Sabitli ve Trendli Birim Kök Testi Grafiği 
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Şekil 95’e göre; LnET serisi, trendden arındırıldığında, 1980’lerden 

sonra durağan hale gelmiştir. Seride, 1. petrol krizinin yaşandığı 1973 

yılı öncesinde bir yapısal kırılma meydana gelmiştir. 

5.4.1.2. Lee ve Strazicich (2003) İki Kırılmalı Birim Kök Testi 

Uygulaması 

Çalışmada Lee ve Strazicich (2003) iki yapısal kırılmalı birim kök testi, 

Gauss 10 programı ve Junsoo Lee tarafından bu programlama dilinde 

yazılmış kodlar kullanılarak yapılmış ve elde edilen sonuçlar Tablo 

22’de verilmiştir. 

Tablo 22. Lee ve Strazicich (2003) İki Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testi Sonuçları 

Seri 
Model AA Model CC 

Test İstatistiği Kırılma Tarihi Test İstatistiği Kırılma Tarihi 

LnEB -4,39** 1978; 2010 -5,77** 1977; 2008 

LnKR -2,41 2004; 2006 -4,50 1971; 2002 

LnM2 -2,75 1980; 2009 -4,25 1971; 2002 

LnET -3,75 1974; 2000 -4,89 1970; 1980 

ΔLnKR -4,27** 1978; 1996 -7,82*** 1965; 2001 

ΔLnM2 -3,28 1978; 1998 -7,82*** 1965; 2002 

ΔLnET -6,51*** 1977; 1980 -7,76*** 1973; 1977 

Kritik Değerler 

%1 -4,545 -5,823 

%5 -3,842 -5,286 

%10 -3,504 -4,989 

Not: LS’de Model AA; sabit terimde, Model CC; sabit terimde ve trendde iki tane 

yapısal kırılmaya izin vermektedir. ***, **; %1 ve %5 anlamlılık düzeyinde 

durağanlığı ifade etmektedir. Δ; serinin birinci farkını göstermektedir.  
 

 

Lee ve Strazicich (2003) iki yapısal kırılmalı birim kök testinin H0 

hipotezi; “Yapısal kırılma altında seri durağan değildir (Birim kök 

içermektedir)” şeklindedir. Tablo 22’de yer alan sonuçlara 

bakıldığında; LnEB serisinin düzey değeri için yapılan birim kök 
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testinde elde edilen test istatistiği (-4,39), bu yönteme ait kritik 

değerlerden (-4,54; -3,84; -3,50) küçük olduğu için H0 hipotezi %5 

anlamlılık düzeyinde reddedilmiş ve bu serinin düzeyde durağan yani 

I(0) olduğuna karar verilmiştir. LnKR, LnM2 ve LnET serilerin ise 

düzey değerlerinde değil, birinci farklarında durağan, yani I(1) 

oldukları belirlenmiştir. Çünkü bu serilerin düzey değerleri için elde 

edilen test istatistikleri (-4,50; -4,25; -4,89), bu yönteme ait kritik 

değerlerden (-5,82; -5,28; -4,98) büyük değilken, serilerin birinci 

farklarına yapılan testte elde edilen test istatistikleri (-7,82; -7,82; -7,76) 

bu test yöntemine ait kritik değerlerden (-5,82; -5,28; -4,98) küçüktür. 

Lee ve Strazicich (2003) yöntemi tarafından içsel olarak belirlenen 

yapısal kırılma tarihlerine bakıldığında; 1973’teki 1. petrol krizi, 

1977’deki 2. petrol krizi, 1980 askeri darbesi, 2001 ve 2008 ekonomik 

krizlerinin, ülke ekonomisini yakından etkilediği ve değişkenler 

üzerinde yapısal değişimlere neden oldukları görülmektedir. 

5.4.1.3. Carrion-i-Silvestre vd.  (2009) Beş Yapısal Kırılmalı 

Birim Kök Testi Uygulaması 

Çalışmada Carrion-i-Silvestre vd. (2009) beş taneye kadar yapısal 

kırılmalı birim kök testi, Gauss 10 programı ve Josep Lluís Carrion-i-

Silvestre tarafından bu programlama dilinde yazılmış kodlar 

kullanılarak yapılmış ve sabitli modelde elde edilen sonuçlar Tablo 

23’de verilmiştir. 
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Tablo 23. Carrion-i-Silvestre vd. (2009) Beş Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testi 

Sonuçları (Sabitli Model) 

Seri 𝐏𝐓 𝐌𝐏𝐓 𝐌𝐙𝛂 𝐌𝐒𝐁 𝐌𝐙𝐭 
Yapısal Kırılma 

Tarihleri 

LnEB 
17,04 

(8,36) 

14,89 

(8,36) 

-25,19 

(-43,16) 

0,13 

(0,10) 

(-3,50 

(-4,63)) 

1978; 1993; 2000; 2008; 

2013 

LnKR 
26,53 

(9,29) 

22,35 

(9,29) 

-20,13 

(-47,10) 

0,15 

(0,10) 

-3,12 

(-4,84 

1971; 1979; 1993; 2000; 

2008 

LnM2 
26,95 

(9,46) 

22,36 

(9,46) 

-20,41 

(-47,35) 

0,15 

(0,10) 

-3,18 

(-4,84) 

1971; 1979; 1985; 1999; 

2008 

LnET 
18,27 

(8,63) 

16,92 

(8,63) 

-24,93 

(-46,08) 

0,13 

(0,10) 

-3,41 

(-4,80) 

1971; 1977; 1990; 2000; 

2007 

ΔLnEB 
6,38** 

(6,43) 

6,13** 

(6,43) 

-28,06** 

(-26,38) 

0,132** 

(0,138) 

-3,72** 

(-3,62) 
1996; 2008 

ΔLnKR 
16,07 

(7,09) 

11,08 

(7,09) 

-17,17 

(-27,37) 

0,17 

(0,13) 

-2,92 

(-3,68) 
1993; 1999 

ΔLnM2 
8,95 

(7,20) 

7,97 

(7,20) 

-24,95 

(-28,27) 

0,14 

(0,13) 

-3,53 

(-3,73) 
1970; 1976 

ΔLnET 
7,40 

(6,41) 

7,02 

(6,41) 

-23,74 

(-25,68) 

0,14 

(0,13) 

-3,41 

(-3,57) 
1999; 2008 

Not: Parantez içinde yer alan değerler; 1000 yinelemeli bootstrap döngüsü ile ilde 

edilmiş (%5 anlamlılık düzeyine sahip) kritik değerlerdir. **; İlgili serinin %5 

anlamlılık düzeyinde durağan olduğunu göstermektedir.  

Sabitli ve trendli model yardımıyla elde edilen sonuçlar Tablo 24’de yer 

almaktadır.  

Tablo 24. Carrion-i-Silvestre vd. (2009) Beş Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testi 

Sonuçları (Sabitli ve Trendli Model) 

Seri 𝐏𝐓 𝐌𝐏𝐓 𝐌𝐙𝛂 𝐌𝐒𝐁 𝐌𝐙𝐭 Yapısal Kırılma Tarihleri 

LnEB 
8,42 

(5,07) 

8,28 

(5,07) 

-21,43 

(-30,04) 

0,14 

(0,13) 

-3,16 

(-3,85) 
1977; 1980; 2001 

LnKR 
13,06 

(6,75) 

12,65 

(6,75) 

-15,82 

(-29,84) 

0,17 

(0,13) 

-2,81 

(-3,85) 
1962; 2003; 2013 

LnM2 
16,84 

(6,76) 

16,02 

(6,76) 

-12,51 

(-30,00) 

0,19 

(0,12) 

-2,49 

(-3,86) 
1962; 2003; 2008 

LnET 
8,08 

(5,90) 

8,31 

(5,90 

-22,72 

(-29,97) 

0,14 

(0,13) 

-3,28 

(-3,82) 
1970; 1977; 1979 

ΔLnEB 
4,98** 

(5,87) 

4,51** 

(5,87) 

-28,16** 

(-22,00) 

0,13** 

(0,15) 

-3,74** 

(-3,31) 
2008; 2010 

ΔLnKR 
7,08** 

(7,55) 

7,30** 

(7,55) 

-28,84** 

(-28,36) 

0,1314** 

(0,1315) 

-3,79** 

(-3,75) 
1962; 1990 

ΔLnM2 
7,01** 

(7,55) 

7,23** 

(7,55) 

-28,98** 

(-28,36) 

0,1313** 

(0,1315) 

-3,80** 

(-3,75) 
1962; 1990 

ΔLnET 
6,42** 

(6,83) 

6,28** 

(6,83) 

-28,54** 

(-26,22) 

0,1322** 

(0,1380) 

-3,77** 

(-3,62) 
1980; 2015 

Not: Parantez içinde yer alan değerler; 1000 yinelemeli bootstrap döngüsü ile ilde 

edilmiş (%5 anlamlılık düzeyine sahip) kritik değerlerdir. **; İlgili serinin %5 

anlamlılık düzeyinde durağan olduğunu göstermektedir.  



 

292 TÜRKİYE’DE FİNANSAL GELİŞME VE ENERJİ TÜKETİMİNİN EKONOMİK 
BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Carrion-i-Silvestre vd. (2009) yapısal kırılmalı birim kök testinde 𝑀𝑍𝛼 

ve  𝑀𝑍𝑡 testlerinin  𝐻0 hipotezleri; “Yapısal kırılmalar altında seri 

durağan değildir” şeklinde iken 𝑃𝑇,  𝑀𝑆𝐵 ve 𝑀𝑃𝑇 testlerinin 𝐻0 

hipotezleri; “Yapısal kırılmalar altında seri durağandır” biçimindedir. 

Bu durumda Tablo 23 ve Tablo 24’deki sonuçlara göre düzey 

değerlerinde hiçbir seri durağan değildir. Birinci farklarında ise sabitli 

modelde LnEB serisi durağan çıkarken, diğer seriler durağan 

çıkmamıştır. Sabitli ve trendli modelde ise tüm serilerin birinci 

farklarının durağan oldukları görülmüştür. Bu testten elde edilen 

sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde; genel olarak bütün serilerin I(1) 

olduklarına karar verilmiştir.  Carrion-i-Silvestre vd. (2009) yöntemi 

tarafından içsel olarak belirlenen yapısal kırılma tarihlerine 

bakıldığında; 1962’de itibaren uygulanan planlı ekonomi yönetimi, 

1977’deki 2. petrol krizi, 1980 askeri darbesi, 2001 ve 2008 ekonomik 

krizlerinin, ülke ekonomisini yakından etkilediği ve değişkenler 

üzerinde yapısal değişimlere neden oldukları görülmektedir. 

5.4.1.4. Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testine Ait Bulguların Genel 

Bir Değerlendirmesi 

Yapısal kırılmaları dikkate alan birim kök testlerinden elde edilen 

bulgular birlikte değerlendirildiğinde; Vogelsang ve Perron (1998) 

yapısal kırılmalı birim kök testinde LnEB ve LnET serilerinin; sabitli 

yönteme göre I(1), sabitli ve trendli modelde I(0) oldukları, LnKR ve 

LnM2 serilerinin ise; her iki yönteme göre de I(1) oldukları 

bulunmuştur. Lee ve Strazicich (2003) iki yapısal kırılmalı birim kök 

testinde; LnEB serisinin I(0), diğer serilerin I(1) olduklarına karar 



 

 293 

verilmiştir. Carrion-i-Silvestre vd. (2009) beş yapısal kırılmalı birim 

kök testinde ise tüm serilerin I(1) oldukları ortaya çıkmıştır. Bu üç testin 

ortak sonucu olarak; serilerin en az bir test yönteminde I(1) 

olmalarından hareketle, bütün serilerin I(1) olduklarına karar 

verilmiştir. Bu sonucu; yapısal kırılmasız ADF ve PP birim kök testleri 

de desteklemektedir. 

5.4.2. Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Testlerine Ait Bulgular 

Çalışmanın bu aşamasında tek kırılmalı eşbütünleşme testlerinden 

Gregory ve Hansen (1996) tekli yapısal kırılmalı eşbütünleşme testi ve 

Maki (2012) çoklu yapısal kırılmalı eşbütünleşme testi uygulanmıştır. 

5.4.2.1. Gregory ve Hansen (1996) Tekli Yapısal Kırılmalı 

Eşbütünleşme Testi Sonuçları 

Çalışmada, seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı Gregory ve 

Hansen (1996) tekli yapısal kırılmalı eşbütünleşme testi ile 

incelenmiştir. Burada kullanılan modeller: 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 1:  𝐸𝐵 = 𝑓(𝐾𝑅, 𝐸𝑇)                                                                            (146) 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 2:  𝐸𝐵 = 𝑓(𝑀2, 𝐸𝑇)                                                                            (147) 

Kapalı formdaki bu modellerin açık biçimleri; 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 1:  𝐿𝑛𝐸𝐵𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑛𝐾𝑅𝑡 + 𝛽2𝐿𝑛𝐸𝑇𝑡 + 𝑒𝑡                                (148) 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 2:  𝐿𝑛𝐸𝐵𝑡 = 𝜃0 + 𝜃1𝐿𝑛𝑀2𝑡 + 𝜃2𝐿𝑛𝐸𝑇𝑡 + 휀𝑡                               (149) 

şeklindedir. Gregory ve Hansen (1996) tekli yapısal kırılmalı 

eşbütünleşme testi, Eviews 10 programı ve bu program için yazılmış 
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kodlar kullanılarak gerçekleştirilmiş olup, elde edilen sonuçlar Tablo 

25’de yer almaktadır.  

Tablo 25. Gregory ve Hansen (1996) Tekli Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Testi 

Sonuçları 

Modeller 

ADF Prosedürü Phillips Prosedürü 

t -istatistiği Za - istatistiği Zt - istatistiği 

Model C 

Düzeyde 

Kırılma 

Model 

C/T 

Düzeyde 

Kırılma 

Trendli 

Model 

C/S 

Rejimde 

Kırılma 

Model C 

Düzeyde 

Kırılma 

Model 

C/T 

Düzeyde 

Kırılma 

Trendli 

Model 

C/S 

Rejimde 

Kırılma 

Model C 

Düzeyde 

Kırılma 

Model 

C/T 

Düzeyde 

Kırılma 

Trendli 

Model 

C/S 

Rejimde 

Kırılma 

Model 1 

-4,83* 
(0) 

[1973] 

-4,28 
(2) 

[1975] 

-4,51 
(0) 

[1971] 

-35,05 
[1973] 

-28,03 
[1974] 

-31,86 
[1971] 

-4,90* 
[1973] 

-4,26 
[1973] 

-4,54 
[1971] 

Model 2 

-4,83* 

(0) 

[1973] 

-6.12*** 

(3) 

[1976] 

-4,51 

(0) 

[1971] 

-35,05 

[1973] 

-36,05 

[1978] 

-31,86 

[1971] 

-4,90* 

[1973] 

-4,98 

[1978] 

-4,54 

[1971] 

Kritik Değerler 

%1 -5,44 -5,80 -5,97 -57,01 -64,77 -68,21 -5,44 -5,80 -5,97 

%5 -4,92 -5,29 -5,50 -46,98 -53,92 -58,33 -4,92 -5,29 -5,50 

%10 -4,69 -5,03 -5,23 -42,49 -48,94 -52,85 -4,69 -5,03 -5,23 

Not: *** ve *; ilgili modelde yer alan seriler arasında sırasıyla %1 ve %10 anlamlılık 

düzeyinde eşbütünleşme ilişkisinin var olduğunu göstermektedir. ( ) içindekiler 

gecikme uzunlukları, [ ] içindekiler yapısal kırılma tarihleridir. Kritik değerler 

Gergory ve Hansen (1996: 109) Tablo 1’den m (açıklayıcı değişken sayısı) = 2 için 

alınmış değerlerdir.  

 

Gregory ve Hansen (1996) tekli yapısal kırılmalı eşbütünleşme testinin 

H0 hipotezi “Yapısal kırılma altında seriler eşbütünleşik değildir” 

şeklindedir. Tablo 25’deki sonuçlara göre; her iki modelde de H0 

hipotezi en az %10 anlamlılık düzeyinde reddedilebildiği (çünkü elde 

edilen test istatistikleri (-4,83; -6,12; -4,90), %10 ve %1 anlamlılık 

düzeyine sahip ilgili kritik değerlerden (-4,69; -5,80; -4,69) küçük 

olduğu için bu modellerde yer alan seriler arasında eşbütünleşme 

ilişkisinin var olduğuna karar verilmiştir. Bu bağlamda; Test yöntemi 
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tarafından 1970’li yıllarda dünya genelinde yaşanan petrol krizlerinin 

Türkiye ekonomisine etkilerinin başarılı bir şekilde tespit edildiği 

görülmektedir. 

5.4.2.2. Maki (2012) Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme 

Testi Sonuçları 

Çalışmada, modellerde yer alan seriler arasında eşbütünleşme 

ilişkisinin varlığı Maki (2012) çoklu yapısal kırılmalı birim kök testi ile 

de sınanmıştır. Burada kullanılan modeller: 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 1:  𝐸𝐵 = 𝑓(𝐾𝑅, 𝐸𝑇)                                                                            (150) 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 2:  𝐸𝐵 = 𝑓(𝑀2, 𝐸𝑇)                                                                            (151) 

Kapalı formdaki bu modellerin açık biçimleri; 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 1:  𝐿𝑛𝐸𝐵𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑛𝐾𝑅𝑡 + 𝛽2𝐿𝑛𝐸𝑇𝑡 + 𝑒𝑡                               (152) 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 2:  𝐿𝑛𝐸𝐵𝑡 = 𝜃0 + 𝜃1𝐿𝑛𝑀2𝑡 + 𝜃2𝐿𝑛𝐸𝑇𝑡 + 휀𝑡                               (153) 

şeklindedir. Maki (2012) çoklu yapısal kırılmalı eşbütünleşme testi, 

Gauss 10 programı ve Maki (2012) tarafından bu programlama dilinde 

yazılmış kodlar kullanılarak yapılmış ve elde edilen sonuçlar Tablo 

26’da sunulmuştur.  
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Tablo 26. Maki (2012) Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Testi Sonuçları 

Modeller Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 

Modeli 1 

-4,12 

[1976; 1983; 1992; 

1999; 2012] 

-5,95 ** 

[1976; 1998; 2009] 

-6,44** 

[1970; 1979; 

1997; 2006] 

-6,43* 

[1974; 

2009] 

Modeli 2 
-6,00*** 

[1971; 1993] 

-6,74*** 

[1971; 1993; 2004; 
2012] 

-5,09 

[1979; 2010] 

-6,16 

[1972; 
2003] 

Kritik Değerler 

%1 -5,71 -6,01 -6,62 -7,15 

%5 -5,21 -5,51 -6,09 -6,65 

%10 -4,95 -5,24 -5,83 -6,39 

Not: ***, ** ve *; ilgili modelde yer alan seriler arasında sırasıyla %1, %5 ve %10 

anlamlılık düzeyinde eşbütünleşme ilişkisinin var olduğunu göstermektedir. [ ] 

içindekiler yapısal kırılma tarihleridir. Kritik değerler Maki (2012, s. 2013) Tablo 

1’den m (açıklayıcı değişken sayısı)=2 için alınmış değerlerdir.  

 

Maki (2012) çoklu yapısal kırılmalı eşbütünleşme testinin H0 hipotezi 

“Yapısal kırılmalar altında seriler eşbütünleşik değildir (Eşbütünleşme 

ilişkisi yoktur)” şeklindedir. Tablo 26’daki sonuçlara göre; her iki 

modelde de H0 hipotezi en az %10 anlamlılık düzeyinde 

reddedilebildiği için bu modellerde yer alan seriler arasında 

eşbütünleşme ilişkisinin var olduğuna karar verilmiştir. Çünkü elde 

edilen test istatistikleri (-6,00; -5,95; -6,74; -6,44; -6,43) ilgili yönteme 

ait %10 anlamlılık düzeyindeki kritik değerlerden (-4,95; -5,24; -5,83; 

-6,39) daha küçüktür ve H0 red bölgesine düşmektedirler. Test yöntemi 

tarafından 1970’li yıllarda dünya genelinde yaşanan petrol krizleri, 

1974 Kıbrıs Barış Harekâtının, 1983 yılında askeri darbe sonrası ilk 

seçimlerin yapılması ve sivil hükümetin iktidara gelmesi, 1994 

ekonomik krizi, 1997 Güney Asya finans krizi, 1998 Rusya borç krizi, 

2003’te başlayan 2. Körfez Savaşı, 2004’ten sonra hızlanan 

özelleştirme çalışmaları ve sonrasında ülkeye giren önemli miktardaki 

doğrudan yabancı yatırımları, 2008 küresel ekonomik krizi ve bu 
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krizden çıkış sürecinde Ocak 2012’den itibaren yurtiçi kredi hacmi artış 

hızının %15 ile sınırlandırılmasının Türkiye ekonomisine etkilerinin 

başarılı bir şekilde tespit edildiği görülmektedir. 

5.4.2.3. Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Testlerine Ait 

Bulguların Genel Bir Değerlendirmesi 

Gregory ve Hansen (1996) tek yapısal kırılmalı eşbütünleşme testinde 

de Maki (2012) çoklu yapısal kırılmalı eşbütünleşme testinde de 

modellerde yer alan seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin var olduğu 

görülmüştür. Yani bu seriler birlikte hareket etmektedirler ve bu 

serilerin düzey değerleri kullanılarak yapılacak analizlerde sahte 

regresyon sorunu ile karşılaşılmayacaktır. Özellikle Maki (2012) 

testinde, eşbütünleşme vektöründeki birden fazla yapısal kırılanın göz 

önünde bulundurulmasının, serilerin eşbütünleşme derecelerini (H0 

hipotezlerinin reddedilebilme gücünü) artırdığı görülmektedir. Çünkü 

Model 1’de Gregory ve Hansen (1996) testine göre sadece %10 

anlamlılık düzeyinde eşbütünleşme ilişkisi tespit edilebilirken, aynı 

modelde Maki (2012) testine göre %1 anlamlılık düzeyinde 

eşbütünleşme ilişkisi tespit edilebilmiştir. Bu da serilerdeki veya 

eşbütünleşme vektörlerindeki birden fazla yapısal kırılmayı göz önünde 

bulunduran yöntemlere olan gereksinimi gözler önüne sermektedir. 

Maki (2012) yönteminde, her bir model için, ortak belirlenen yapısal 

kırılma tarihleri kukla değişkenlerle uzun ve kısa dönem analizlerine 

eklenecektir. Bu işlem yapılırken; yapısal kırılmanın olduğu yıla 1, 

diğer yıllara 0 değerleri verilecektir.  Bu aşamada Model 1’de 1976, 
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1979, 1983, 1998 ve 2009 yıllarına; Model 2’de 1971, 1979, 1993, 2004 

ve 2012 yıllarına kukla değişken konulmasına (bu yıllardaki yapısal 

değişimleri temsil eden kukla değişkenler oluşturulup analizlerde 

kullanılmasına) karar verilmiştir. Bu tarihlerden 1971; 12 Mart 1971 

Askeri Muhtırasının, 1973; Bretton Woods39 sisteminin çöküşünün ve 

1. Petrol Krizinin, 1976; 2. Petrol Krizinin, 1979; o yıllarda Türkiye’de 

yaşanan yaygın sokak olayları ve 12 Eylül 1980’de yapılacak askeri 

darbenin öncü etkilerini, 1983; 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi sonrası 

ilk milletvekili seçimlerinin yapılması ve Turgut Özal Hükümetinin 

göreve gelmesinin, 1993; 5 Nisan 1994 Ekonomik Krizi öncesi 

dönemde ülkede yaşanan parasal genişleme, cari açık artışı, yüksek 

enflasyon ve döviz kurlarındaki hızlı artışların, 1998; bir yandan 1997 

Güney Asya finansal krizinin, diğer yandan 1998 Rusya borç krizinin 

etkilerini, 2004; 2002 yılı başından itibaren uygulanmaya başlanan 

Enflasyon Hedeflemesi Rejimine bağlı olarak ülkede enflasyon ve 

faizlerin hızla düşmesinin ve ülkede oluşan iyimser havayla birlikte 

kredi olanaklarının genişletilmesinin etkilerini üzerinde taşımaktadır. 

15 Eylül 2008’de ABD’de başlayan finans krizini, Türkiye en derin 

haliyle 2009 yılında yaşamıştır. Dolayısıyla 2009 yılı bu etkileri 

üzerinde barındırmaktadır. Bu krizden çıkışı hızlandırabilmek için 

 
39 Bretton Woods; 2. Dünya Savaşından sonra dünya genelinde ekonomik istikrarı 

sağlamaya yönelik olarak ABD’nin New Hampshire eyaletinin Bretton Woods 

kasabasında 44 ülkenin katılımıyla düzenlenen konferansta Keynes ve White’in 

katkılarıyla dünya para birimlerinin ABD Dolarına, ABD Dolarının da altına (1 ONS 

altın=35 ABD Doları olacak şekilde) endekslenmesi sürecinin adıdır. 1971 yılına 

kadar başarılı bir şekilde uygulanan bu sistem, ABD’nin dış ticaret açıklarının artması 

ve altın rezervlerinin düşmesi sonucunda güvenilirliğini yitirmeye başlamış ve 1973 

yılında tamamen terk edilmiştir (Erkuş, 2019). 
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ülkede Nisan 2009’dan itibaren genişletici para ve maliye politikaları 

uygulanmış, bu sayede ülke 2010 yılında %8,9, 2011 yılında %11,1 

büyümüş, ancak aynı dönemde cari işlemler açığı hızla artarak, ülkeyi 

yeni bir ekonomik krizin eşiğine getirmiştir. Bunun üzerine 2012 yılı 

Ocak ayından itibaren kredi hacminin artış hızı %15 ile 

sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla 2012 yılı için oluşturulacak kukla 

değişken de bu etkileri üzerinde barındıracaktır. 

5.4.3. Uzun Dönem Analiz Bulguları (FMOLS, DOLS ve CCR) 

Çalışmada uzun dönem analizleri ya da diğer ismiyle eşbütünleşme 

katsayılarının tahmini işlemi; serilerin düzey değerleri kullanılarak, 

FMOLS, DOLS ve CCR yöntemleriyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 

kullanılan modellerin ekonometrik formda gösterimi;  

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 1:  𝐿𝑛𝐸𝐵𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑛𝐾𝑅𝑡 + 𝛽2𝐿𝑛𝐸𝑇𝑡 + 𝑒𝑡                                (154) 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 2:  𝐿𝑛𝐸𝐵𝑡 = 𝜃0 + 𝜃1𝐿𝑛𝑀2𝑡 + 𝜃2𝐿𝑛𝐸𝑇𝑡 + 휀𝑡                               (155) 

şeklindedir. Bu ekonometrik modeller; FMOLS, DOLS ve CCR 

yöntemleriyle uzun dönem analizlerine uygun formda yazıldığında 

aşağıdaki modellere ulaşılmıştır: 

Model 1:   

𝐿𝑛𝐸𝐵𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑡 + 𝛽2𝐿𝑛𝐾𝑅𝑡 + 𝛽3𝐿𝑛𝐸𝑇𝑡 + ∑ 𝛼𝑖Δ𝐿𝑛𝐾𝑅𝑡−𝑖

𝑛

𝑖=−𝑚

+ ∑ 𝛾𝑖Δ𝐿𝑛𝐸𝑇𝑡−𝑖

𝑛

𝑖=−𝑚

+ 𝑒𝑡                                                     (156) 
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Model 2:  

 𝐿𝑛𝐸𝐵𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑡 + 𝛽2𝐿𝑛𝑀2𝑡 + 𝛽3𝐿𝑛𝐸𝑇𝑡 + ∑ 𝛼𝑖Δ𝐿𝑛𝑀2𝑡−𝑖

𝑛

𝑖=−𝑚

+ ∑ 𝛾𝑖Δ𝐿𝑛𝐸𝑇𝑡−𝑖

𝑛

𝑖=−𝑚

+ 𝑒𝑡                                                     (157) 

 

Bu modellerde yer alan 𝑚 ve 𝑛; sırasıyla optimum lead (öncül) ve lag 

(gecikme) değerleridir. Çalışmada bu değerler Akaike Bilgi Kriteri 

(AIC) kullanılarak, otomatik olarak tespit edilmiş olup bu işlemlerde en 

büyük değer 3 olarak alınmıştır. Uzun dönem analizleri Eviews 10 

programı kullanılarak yapılmış ve ulaşılan sonuçlar Tablo 27’de 

sunulmuştur. 

Tablo 27. Uzun Dönem Analiz Sonuçları 

Açıklayıcı 

Değişkenler 

FMOLS DOLS CCR 

Model 1 Model 2 Model 1 Model 2 Model 1 Model 2 

𝑳𝒏𝑲𝑹 
0,14*** 

(0,00) 
- 

0,13*** 

(0,00) 
- 

0,14*** 

(0,00) 
- 

𝑳𝒏𝑴𝟐 - 
0,14** 

(0,01) 
- 

0,24*** 

(0,00) 
- 

0,13** 

(0,01) 

𝑳𝒏𝑬𝑻 
0,38*** 

(0,00) 

0,40* 

(0,08) 

0,41*** 

(0,00) 

-0,03 

(0,90) 

0,40*** 

(0,00) 

0,41* 

(0,07) 

𝑲𝟏𝟗𝟕𝟏 - 
0,09 

(0,35) 
- 

0,01 

(0,85) 
- 

-0,03 

(0,72) 

𝑲𝟏𝟗𝟕𝟔 
-0,04 

(0,47) 
- 

-0,02 

(0,66) 
- 

-0,07 

(0,40) 
- 

𝑲𝟏𝟗𝟕𝟗 
-0,09 
(0,12) 

-0,09 
(0,34) 

-0,06 
(0,38) 

-0,006 
(0,94) 

-0,12 
(0,15) 

-0,03 
(0,73) 

𝑲𝟏𝟗𝟖𝟑 
-0,10* 
(0,09) 

- 
-0,07 
(0,18) 

- 
-0,14 
(0,10) 

- 

𝑲𝟏𝟗𝟗𝟑 - 
-0,02 

(0,78) 
- 

0,05 

(0,56) 
- 

0,03 

(0,76) 

𝑲𝟏𝟗𝟗𝟖 
0,009 
(0,88) 

- 
0,02 

(0,67) 
- 

-0,004 
(0,96) 

- 

𝑲𝟐𝟎𝟎𝟒 - 
-0,01 
(0,84) 

- 
0,05 

(0,60) 
- 

0,03 
(0,72) 

𝑲𝟐𝟎𝟎𝟗 
-0,11* 
(0,07) 

- 
-0,09 
(0,12) 

- 
-0,14 
(0,11) 

- 

𝑲𝟐𝟎𝟏𝟐 - 
0,005 
(0,95) 

- 
-0,07 
(0,40) 

- 
0,04 

(0,68) 

𝑺𝒂𝒃𝒊𝒕 4,72*** 4,59*** 4,59*** 6,48*** 0,64*** 4,56*** 
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𝑻𝒆𝒓𝒊𝒎 (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 

Model Doğrulama Testleri 

𝑹𝟐 0,99 0,98 0,99 0,98 0,99 0,97 

�̅�𝟐 0,99 0,97 0,99 0,98 0,98 0,97 

𝑺𝑬𝑹 0,04 0,06 0,03 0,05 0,04 0,06 

𝑳𝑹𝑽 0,003 0,009 0,003 0,006 0,003 0,01 

𝑺𝑺𝑹 0,09 0,21 0,05 0,11 0,10 0,23 

Not: SER; Standart Error of Regression (Regresyonun Standart Hatası), LRV; Lon-

run Variance (Uzun Dönem Varyansı), SSR; Sum Squares Resid (Hata Terimlerinin 

Kareleri Toplamı)’dır. *, ** ve ***; katsayıların sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde 

istatistiksel olarak anlamlı olduklarını göstermektedir.  

 

Tablo 27’de yer alan sonuçlara göre FMOLS yönteminde ekonomik 

büyüme; LnKR %1 arttığında %0,14, LnM2 %1 arttığında %0,14, LnET 

%1 arttığında ise Model 1’de %0,38, Model 2’de %0,40 artmıştır. 

DOLS yönteminde ekonomik büyüme; LnKR %1 arttığında %0,13, 

LnM2 %1 arttığında %0,24, LnET %1 arttığında ise Model 1’de %0,41 

artmış, Model 2’de LnET’nin ekonomik büyüme üzerinden uzun 

dönemde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı 

belirlenmiştir. CCR yöntemindeyse ekonomik büyüme; LNKR %1 

arttığında %0,14, LNM2 %1 arttığında %0,13, LNET %1 arttığında ise 

Model 1’de %0,40, Model 2’de %0,41 artmıştır. 

Sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde; ekonomik büyüme; özel sektör 

tarafından kullanılan kredi miktarı %1 arttığında, FMOLS, DOLS ve 

CCR yöntemlerinde sırasıyla %0,14, %0,13 ve %0,14 yani kısaca 

ortalama %0,14, geniş anlamda para arzı %1 arttığında sırasıyla %0,14, 

%0,24 ve %0,13 yani ortalama %17 oranında, enerji tüketimi %1 

arttığında ise sırasıyla %0,38; %0,4; %0,41; %0,40; %0,41 yani 

ortalama %0,40 artmıştır. FMOLS, DOLS ve CCR yöntemleriyle elde 

edilen sonuçların genel olarak birbirlerine yakın değerler oldukları, bu 
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nedenle söz konusu yöntemlerin eşgüce sahip tahmin yöntemleri 

olduğu ifade edilebilir. Sadece DOLS yöntemi, Model 2 için yapılan 

tahminlerde LnM2 ve LnET için diğer yöntemlerden belirgin şekilde 

farklı sonuçlar üretmiştir. Bu durum, çalışmada yapıldığı gibi 

tahminlerin farklı yöntemlerle de yapılmasının yararını göstermektedir. 

Bu sonuçlara göre; Türkiye’de 1960-2019 döneminde ekonomik 

büyümeyi en fazla etkileyen faktör; enerji tüketimi olmuştur. Onu geniş 

anlamda para arzı ve özel sektör kredileri takip etmiştir. Burada para 

arzının daha büyük etkiye sahip olması; Türkiye’deki ekonomik 

büyümenin genel olarak özel sektör eliyle değil de devlet kontrolü ve 

yönlendirmesiyle gerçekleştiğine işaret emektedir.  

Tablonun alt bölümünde yer alan model doğrulama testleri sonuçlarına 

göre; modellerin açıklama gücü (𝑅2) ve (�̅�2) oldukça yüksek, 

modellerin standart hataları, uzun dönem varyansları ve hata 

terimlerinin kareleri toplamları oldukça düşüktür. Bütün bunlar, yapılan 

tahmin sonuçlarının güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır. Bu 

tahminlere ait ekran görüntüleri, normallik grafikleri ve otokorelasyon 

grafikleri Ek 1-Ek 18’de verilmiştir. FMOLS, DOLS ve CCR 

otokorelasyon ve değişen varyans sorunlarına karşı dirençli tahminciler 

olduğu için bilgisayar programı tarafından bu tahminlere ait değişen 

varyans ve diğer otokorelasyon testleri (Durbin Watson (DW), Breusch-

Godfrey (BG)) sonuçları üretilmemektedir. Ek olarak; Uzun ve kısa 

dönem parametrelerinin istikrarlılığı, Brown vd. (1975) tarafından 

geliştirilen CUSUM ve CUSUMQ testleri aracılığıyla tespit 

edilmektedir. Benzer şekilde bu yöntemlerde CUSUM ve CUSUMQ 
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grafikleri de elde edilememektedir. Çalışma sonuçlarının istikrarlı 

olduğunu gösterebilmek açısından modeller OLS yöntemiyle de tahmin 

edilmiş ve buradan CUSUM ve CUSUMQ grafikleri de elde edilip, Ek 

19-Ek 22’de sunulmuştur. 

5.4.4. Kısa Dönem Analiz Bulguları (FMOLS, DOLS ve CCR) 

Çalışmada kısa dönem analizleri, hata düzeltme modeli (Error 

Correction Model: ECM) çerçevesinde, serilerin birinci farkı alınmış 

halleri ve uzun dönem analizlerinden elde edilen hata düzeltme 

terimleri (Error Correction Term: ECT) kullanılarak, FMOLS, DOLS ve 

CCR yöntemleriyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan 

modellerin ekonometrik formda gösterimi; 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 1:  𝐿𝑛𝐸𝐵𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑛𝐾𝑅𝑡 + 𝛽2𝐿𝑛𝐸𝑇𝑡 + 𝑒𝑡                               (158) 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 2:  𝐿𝑛𝐸𝐵𝑡 = 𝜃0 + 𝜃1𝐿𝑛𝑀2𝑡 + 𝜃2𝐿𝑛𝐸𝑇𝑡 + 휀𝑡                               (159) 

şeklindedir. Bu ekonometrik modeller; FMOLS, DOLS ve CCR 

yöntemleriyle kısa dönem analizine uygun formda yazıldığında 

aşağıdaki modellere ulaşılmıştır: 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 1:  ∆𝐿𝑛𝐸𝐵𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑡 + 𝛽2∆𝐿𝑛𝐾𝑅𝑡 + 𝛽3∆𝐿𝑛𝐸𝑇𝑡 +

∑ 𝛼𝑖∆𝐿𝑛𝐾𝑅𝑡−𝑖
𝑛
𝑖=−𝑚 + ∑ 𝛾𝑖∆𝐿𝑛𝐸𝑇𝑡−𝑖

𝑛
𝑖=−𝑚 +

𝛽4𝐸𝐶𝑇1𝑡−1 + 𝑒𝑡                                                      (160)  

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 2:  ∆𝐿𝑛𝐸𝐵𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑡 + 𝛽2∆𝐿𝑛𝑀2𝑡 + 𝛽3∆𝐿𝑛𝐸𝑇𝑡 +

∑ 𝛼𝑖∆𝐿𝑛𝑀2𝑡−𝑖
𝑛
𝑖=−𝑚 + ∑ 𝛾𝑖∆𝐿𝑛𝐸𝑇𝑡−𝑖

𝑛
𝑖=−𝑚 +

𝛽4𝐸𝐶𝑇2𝑡−1 + 𝑒𝑡                                                      (161)  
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Bu modellerde yer alan 𝑚 ve 𝑛; sırasıyla optimum lead (öncül) ve lag 

(gecikme) değerleridir. Çalışmada bu değerler Akaike Bilgi Kriteri 

(AIC) kullanılarak, otomatik olarak tespit edilmiş olup bu işlemlerde en 

büyük değer 3 olarak alınmıştır. Kısa dönem analizlerinde asıl üzerinde 

durulması gereken; hata düzeltme teriminin katsayısıdır. Bu katsayı 

negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bulunduğunda; modelin hata 

düzeltme mekanizmasının çalıştığına ve yapılan analizlerin güvenilir 

olduğuna karar verilmektedir (Tarı, 2012, s. 433-435). Çalışmada kısa 

dönem analizleri de Eviews 10 programı kullanılarak, FMOLS, DOLS 

ve CCR yöntemleriyle40 yapılmış ve ulaşılan sonuçlar Tablo 28’de 

sunulmuştur. 

Tablo 28. Kısa Dönem Analiz Sonuçları 

Açıklayıcı 

Değişkenler 

FMOLS DOLS CCR 

Model 1 Model 2 Model 1 Model 2 Model 1 Model 2 

∆𝑳𝒏𝑲𝑹 
0,08*** 

(0,00) 
- 

0,07*** 

(0,00) 
- 

0,08*** 

(0,00) 
- 

∆𝑳𝒏𝑴𝟐 - 
0,04* 

(0,06) 
- 

0,04*** 

(0,00) 
- 

0,03 

(0,22) 

∆𝑳𝒏𝑬𝑻 
0,54*** 

(0,00) 

0,69*** 

(0,00) 

0,53*** 

(0,00) 

0,68*** 

(0,00) 

0,52*** 

(0,00) 

0,71*** 

(0,00) 

∆𝑲𝟏𝟗𝟕𝟏 - 
0,01 

(0,18) 
- 

0,01*** 

(0,00) 
- 

0,01 

(0,59) 

∆𝑲𝟏𝟗𝟕𝟔 
0,02* 

(0,05) 
- 

0,02 

(0,12) 
- 

0,01 

(0,52) 
- 

∆𝑲𝟏𝟗𝟕𝟗 
0,009 

(0,51) 

0,02 

(0,10) 

0,01 

(0,58) 

0,02*** 

(0,00) 

0,0007 

(0,97) 

0,03 

(0,27) 

∆𝑲𝟏𝟗𝟖𝟑 
-0,03** 

(0,02) 
- 

-0,03* 

(0,06) 
- 

-0,03 

(0,20) 
- 

∆𝑲𝟏𝟗𝟗𝟑 - 
0,03** 

(0,01) 
- 

0,03*** 

(0,00) 
- 

0,04* 

(0,08) 

∆𝑲𝟏𝟗𝟗𝟖 
0,01 

(0,15) 
- 

0,02 

(0,18) 
- 

0,01 

(0,61) 
- 

∆𝑲𝟐𝟎𝟎𝟒 - 
0,005 

(0,65) 
- 

0,005 

(0,21) 
- 

0,005 

(0,83) 

∆𝑲𝟐𝟎𝟎𝟗 
-0,02* 

(0,05) 
- 

-0,03* 

(0,08) 
- 

-0,03 

(0,24) 
- 

∆𝑲𝟐𝟎𝟏𝟐 - 
-0,03*** 

(0,00) 
- 

-0,03*** 

(0,00) 
- 

-0,05* 

(0,06) 

 
40 Her bir yöntemle yapılan kısa dönem analizinde, aynı yöntemle yapılan uzun dönem 

analizinden elde edilen hata düzeltme terimi kullanılmıştır.  
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𝑺𝒂𝒃𝒊𝒕 

𝑻𝒆𝒓𝒊𝒎 

0,003 

(0,25) 

0,002 

(0,43) 

0,004 

(0,30) 

0,003 

(0,27) 

0,003 

(0,39) 

0,002 

(0,48) 

𝑬𝑪𝑻𝒕−𝟏 
-0,16** 

(0,02) 

-0,07* 

(0,08) 

-0,22** 

(0,01) 

-0,09*** 

(0,00) 

-0,14* 

(0,08) 

-0,08* 

(0,09) 

Model Doğrulama Testleri 

𝑹𝟐 0,76 0,66 0,76 0,66 0,75 0,64 

�̅�𝟐 0,72 0,60 0,72 0,60 0,70 0,58 

𝑺𝑬𝑹 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

𝑳𝑹𝑽 0,0003 0,0003 0,0005 0,02 0,0003 0,0003 

𝑺𝑺𝑹 0,02 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 

Not: SER; Standart Error of Regression (Regresyonun Standart Hatası), LRV; Lon-

run Variance (Uzun Dönem Varyansı), SSR; Sum Squares Resid (Hata Terimlerinin 

Kareleri Toplamı)’dır. *, ** ve ***; katsayıların sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde 

istatistiksel olarak anlamlı olduklarını göstermektedir.   

 

Tablo 28’de yer alan sonuçlara göre FMOLS yöntemiyle yapılan 

tahminde; kredi hacmindeki ve para arzındaki artışların ekonomik 

büyümeyi kısa dönemde de artırdıkları (katsayılar 0,08; 0,04), enerji 

tüketiminin ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin Model 1’de 0,54, 

Model 2’de 0,69 olduğu görülmektedir. Bu yöntemde hata düzeltme 

terimlerinin katsayıları sırasıyla -0,16 ve -0,07 çıkmış olup, bu 

sonuçlar, modellerin hata düzeltme mekanizmalarının çalıştığını ifade 

etmektedir.  

DOLS yöntemiyle yapılan tahminde; kredi hacmindeki ve para 

arzındaki artışların ekonomik büyümeyi kısa dönemde de artırdıkları 

(katsayılar 0,07; 0,04), enerji tüketiminin ekonomik büyüme üzerindeki 

etkisinin Model 1’de 0,53, Model 2’de 0,68 olduğu görülmektedir. Bu 

yöntemde hata düzeltme terimlerinin katsayıları sırasıyla -0,22 ve -0,09 

çıkmış olup, bu sonuçlar, modellerin hata düzeltme mekanizmalarının 

çalıştığını ifade etmektedir. 
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CCR yöntemiyle yapılan tahminde; kredi hacmindeki ve para arzındaki 

artışların ekonomik büyümeyi kısa dönemde de artırdıkları (katsayılar 

0,08; 0,03), enerji tüketiminin ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin 

Model 1’de 0,52, Model 2’de 0,71 olduğu görülmektedir. Bu yöntemde 

hata düzeltme terimlerinin katsayıları sırasıyla -0,14 ve -0,08 çıkmış 

olup, bu sonuçlar, modellerin hata düzeltme mekanizmalarının 

çalıştığını ifade etmektedir. 

Elde edilen sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde; özel sektör 

tarafından kullanılan krediler ekonomik büyümeyi kısa dönemde de 

artırmaktadır (çünkü KR’nin katsayısı FMOLS, DOLS ve CCR 

yöntemlerine göre sırasıyla 0,08, 0,07 ve 0,08’dir), ancak bu etki uzun 

dönemdekinden çok daha küçüktür (çünkü uzun dönemde ortalama 

0,14 idi). Geniş anlamda para arzındaki artışların da ekonomik büyüme 

üzerindeki kısa dönemli etkileri pozitif (sırasıyla 0,04; 0,03; 0,04) ve 

uzun dönemdekinden daha küçüktür (çünkü uzun dönemde ortalama 

0,17 idi). Enerji tüketiminin ise ekonomik büyümeyi kısa dönemde, 

uzun dönemdekinden çok daha fazla etkilediği görülmektedir. Çünkü 

kısa dönem katsayıları FMOLS, DOLS ve CCR yöntemlerine göre 

sırasıyla 0,54; 0,69; 0,53; 0,68; 0,52; 0,71 iken uzun dönemde ortalama 

0,40 idi. Hata düzeltme terimlerinin katsayıları, beklendiği gibi negatif 

(sırasıyla -0,16; -0,07; -0,22; -0,09; -0,14; -0,08) ve istatistiksel olarak 

anlamlı (olasılık değerleri sırasıyla 0,02; 0,08; 0,01; 0,00; 0,08; 0,09 

olup, %10 anlamlılık düzeyi için gerekli olan 0,10’dan küçük) 

bulunmuştur. Bu durumda; modellerin hata düzeltme mekanizmaları 

çalışmaktadır ve yapılan analizler güvenilirdir. FMOLS, DOLS ve CCR 
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yöntemleriyle elde edilen sonuçların genel olarak birbirlerine yakın 

değerler oldukları, bu nedenle söz konusu yöntemlerin eşgüce sahip 

tahmin yöntemleri olduğu ifade edilebilir. 

Tablonun alt bölümünde yer alan model doğrulama testleri sonuçlarına 

göre; modellerin açıklama gücü (𝑅2) ve (�̅�2) yeterince yüksek, 

modellerin standart hataları, uzun dönem varyansları ve hata 

terimlerinin kareleri toplamları oldukça düşüktür. Bütün bunlar, yapılan 

tahmin sonuçlarının güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır. Bu 

tahminlere ait ekran görüntüleri, normallik grafikleri ve otokorelasyon 

grafikleri Ek 23 ve Ek 40’ta verilmiştir. FMOLS, DOLS ve CCR 

otokorelasyon ve değişen varyans sorunlarına karşı dirençli tahminciler 

olduğu için bilgisayar programı tarafından bu tahminlere ait değişen 

varyans ve diğer otokorelasyon testleri (Durbin Watson (DW), Breusch-

Godfrey (BG)) sonuçları üretilmemektedir. Benzer şekilde bu 

yöntemlerde CUSUM ve CUSUMQ grafikleri de elde edilememektedir. 

Çalışma sonuçlarının istikrarlı olduğunu gösterebilmek açısından 

modeller OLS yöntemiyle de tahmin edilmiş ve buradan CUSUM ve 

CUSUMQ grafikleri de elde edilip, Ek 41-Ek 44’te sunulmuştur. 

5.4.5. Nedensellik Testine Ait Bulgular 

Bu çalışmada kullanılan seriler birinci farklarında durağan ve aralarında 

eşbütünleşme ilişkisi de tespit edildiği için aralarındaki nedensellik 

ilişkilerinin VECM’ye dayalı Granger nedensellik testi ile incelenmesi 

gerekmektedir. Bu amaçla çalışmada kullanılan denklemlerin bu 

çalışmaya uyarlanmış halleri: 
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∆𝐿𝑛𝐸𝐵𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝐸𝐶𝑇𝑡−1

+ ∑ 𝛼2𝑖∆𝐿𝑛𝐸𝐵𝑡−𝑖 +

𝑝

𝑖=1

∑ 𝛼3𝑖∆𝐿𝑛𝐾𝑅𝑡−𝑖 +

𝑝

𝑖=1

∑ 𝛼4𝑖∆𝐿𝑛𝐸𝑇𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝛼5𝑖∆𝐿𝑛𝑀2𝑡−𝑖 +

𝑝

𝑖=1

𝑢𝑡                                                    (162) 

 

∆𝐿𝑛𝐾𝑅𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝐶𝑇𝑡−1

+ ∑ 𝛽2𝑖∆𝐿𝑛𝐾𝑅𝑡−𝑖 +

𝑝

𝑖=1

∑ 𝛽3𝑖∆𝐿𝑛𝐸𝐵𝑡−𝑖 +

𝑝

𝑖=1

∑ 𝛽4𝑖∆𝐿𝑛𝐸𝑇𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝛽5𝑖∆𝐿𝑛𝑀2𝑡−𝑖 +

𝑝

𝑖=1

𝑣𝑡                                                    (163) 

 

∆𝐿𝑛𝐸𝑇𝑡 = 𝛾0 + 𝛾1𝐸𝐶𝑇𝑡−1

+ ∑ 𝛾2𝑖∆𝐿𝑛𝐸𝑇𝑡−𝑖 +

𝑝

𝑖=1

∑ 𝛾3𝑖∆𝐿𝑛𝐾𝑅𝑡−𝑖 +

𝑝

𝑖=1

∑ 𝛾4𝑖∆𝐿𝑛𝐸𝐵𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝛾5𝑖∆𝐿𝑛𝑀2𝑡−𝑖 +

𝑝

𝑖=1

𝜗𝑡                                                    (164) 

 

∆𝐿𝑛𝑀2𝑡 = 𝜃0 + 𝜃1𝐸𝐶𝑇𝑡−1

+ ∑ 𝜃2𝑖∆𝐿𝑛𝑀2𝑡−𝑖 +

𝑝

𝑖=1

∑ 𝜃3𝑖∆𝐿𝑛𝐾𝑅𝑡−𝑖 +

𝑝

𝑖=1

∑ 𝜃4𝑖∆𝐿𝑛𝐸𝑇𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝜃5𝑖∆𝐿𝑛𝐸𝐵𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ 𝜔𝑡                                                                                         (165) 
 

şeklindedir. Bu denklemlerde 𝛼1, 𝛽1, 𝛾1 ve 𝜃1; uzun dönem 

nedensellik ilişkilerinin varlığını sınayan katsayılardır. ∆𝐿𝑛𝐸𝐵,

∆𝐿𝑛𝐾𝑅, ∆𝐿𝑛𝐸𝑇 ve ∆𝐿𝑛𝑀2; kısa dönem nedensellik ilişkilerinin 

varlığını test etmede kullanılan, birinci dereceden farkı alınarak 

durağanlaştırılmış değişkenlerdir. ∆; birinci dereceden fark 

operatörünü, 𝑡; zamanı, 𝑝 optimal gecikme uzunluğunu, 𝑢𝑡 , 𝑣𝑡  , 𝜗𝑡  ve 
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𝜔𝑡; ekonometrik olarak sorunsuz hata terimleri serilerini 

göstermektedir. Bu çalışmada VECM’ye dayalı nedensellik testi 

yapılmış ve elde edilen bulgular Tablo 29’da sunulmuştur. Bu işlemlere 

ait ekran görüntüleri Ek 45-Ek 46’da yer almaktadır. 

Tablo 29. VECM’ye Dayalı Nedensellik Testi Sonuçları 

Bağımlı 

Değişken 

Bağımsız Değişken 

Kısa Dönem Nedensellik Uzun Dönem Nedensellik 

∆𝑳𝒏𝑬𝑩 ∆𝑳𝒏𝑲𝑹 ∆𝑳𝒏𝑬𝑻 ∆𝑳𝒏𝑴𝟐 𝑬𝑪𝑻𝒕−𝟏 

∆𝑳𝒏𝑬𝑩 - 
0,005 

(0,93) 

0,77 

(0,37) 

0,21 

(0,64) 
0,18 

[1,13] 

∆𝑳𝒏𝑲𝑹 
1,58 

(0,20) 
- 

2,01 

(0,15) 

0,97 

(0,32) 
-0,39 

[-0,49] 

∆𝑳𝒏𝑬𝑻 
0,01 

(0,90) 

3,35* 

(0,06) 
- 

5,63** 

(0,01) 
0,69*** 

[4,78] 

∆𝑳𝒏𝑴𝟐 
0,71 

(0,39) 

0,16 

(0,68) 

5,19** 

(0,02) 
- -1,59*** 

[-3,18] 

Not: Normal parantez içindekiler olasılık değerleri, köşeli parantez içindekiler 𝑡 

istatistikleridir. 𝑡 testi için %10, %5 ve %1 anlamlılık düzeyindeki kritik değerler (tablo 
değerleri) sırasıyla 1,64; 1,96 ve 2,57’dir. *, ** ve *** sırasıyla %10, %5 ve %1 anlamlılık 

düzeyinde nedensellik ilişkisinin varlığını ifade etmektedir. Normal parantez içindekiler, 

olasılık değerleridir.  

 

Tablo 29’daki sonuçlara göre; ilk satırda yer alan 𝐸𝐶𝑇𝑡−1’e ait 

katsayının t istatistiği (1,13), %10 anlamlılık düzeyine sahip kritik t 

istatistiği değeri olan 1,64’ten büyük olmadığı için Türkiye’de 1960-

2019 döneminde kredi hacmi, enerji tüketimi ve para arzından 

ekonomik büyümeye doğru bir uzun dönemli nedensellik ilişkisinin 

olmadığı görülmektedir. Burada özellikle krediler ve para arzı ile 

ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler, Klasik Dikotomi41 varsayımının 

Türkiye açısından uzun dönemde geçerli olduğunu ima etmektedir. 

 
41 Klasik Dikotomi; Klasik İktisatçıların, parasal faktörerin, reel ekonomiyi 

etkilemeyeceği yönündeki görüşüdür.  
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Benzer şekilde ikinci satırda yer alan 𝐸𝐶𝑇𝑡−1’e ait katsayının t istatistiği 

(-0,49), %10 anlamlılık düzeyine sahip kritik t istatistiği değeri olan 

1,64’ten mutlak değerce büyük olmadığı için ekonomik büyüme, enerji 

tüketimi ve para arzından kredi hacmine doğru da bir uzun dönemli 

nedensellik ilişkisi belirlenememiştir. Bağımlı değişkenin ∆𝐿𝑛𝐸𝑇 

olduğu modelde (Tablodaki 3. satırda); ekonomik büyüme, kredi hacmi 

ve para arzından enerji tüketimine doğru tek yönlü uzun dönemli bir 

nedensellik ilişkisinin var olduğu görülmektedir. Çünkü bu satırda yer 

alan 𝐸𝐶𝑇𝑡−1’e ait katsayının t istatistiği (4,78), %1 anlamlılık düzeyine 

sahip kritik t istatistiği değeri olan 2,57’den büyüktür. Bağımlı 

değişkenin ∆𝐿𝑛𝑀2 olduğu modelde ise; ekonomik büyüme, kredi 

hacmi ve enerji tüketiminden para arzına doğru tek yönlü uzun dönemli 

bir nedensellik ilişkisinin var olduğu belirlenmiştir. Çünkü Tablodaki 

dördüncü satırda yer alan 𝐸𝐶𝑇𝑡−1’e ait katsayının t istatistiği (-3,18), 

%1 anlamlılık düzeyine sahip kritik t istatistiği değeri olan 2,57’den 

mutlak değerce büyüktür. Tablo 29’da belirlenen uzun dönem 

nedensellik ilişkileri Şekil 96 yardımıyla görselleştirilebilir: 

 

Şekil 96. Çalışmada Elde Edilen Uzun Dönem Nedensellik İlişkileri 
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Bu durumda; Türkiye’de 1960-2019 döneminde ekonomik büyümeden 

enerji tüketimi ve para arzına doğru tek yönlü, kredi hacminden enerji 

tüketimi ve para arzına doğru tek yönlü, enerji tüketimi ile para arzı 

arasında iki yönlü uzun dönem nedensellik ilişkileri vardır. Tablo 29’da 

elde edilen kısa dönem nedensellik ilişkileri Şekil 97 yardımıyla daha 

kolay incelenebilir: 

 

Şekil 97. Çalışmada Elde Edilen Kısa Dönem Nedensellik İlişkileri 

 

Şekil 97’ye göre Türkiye’de 1960-2019 döneminde kredi hacminden 

enerji tüketimine doğru tek yönlü, enerji tüketimi ile para arazı arasında 

iki yönlü kısa dönem nedensellik ilişkileri vardır. KR’den ET’ye doğru 

nedensellik ilişkisinin sınandığı üçüncü satır, ikinci sütundaki olasılık 

değeri (0,06), %10 anlamlılık düzeyi için gerekli olan 0,10’dan 

küçüktür. Benzer şekilde M2’den ET’ye doğru nedensellik ilişkisinin 

sınandığı üçüncü satır, dördüncü sütundaki olasılık değeri (0,01), %5 

anlamlılık düzeyi için gerekli olan 0,05’ten küçüktür. Son olarak 

ET’den M2’ye doğru nedensellik ilişkisinin sınandığı dördüncü satır, 

üçüncü sütundaki olasılık değeri (0,00), %5 anlamlılık düzeyi için 

gerekli olan 0,05’ten küçüktür. Uzun dönem ve kısa dönem nedensellik 

analizi sonuçları karşılaştırıldığında; Türkiye’de ekonomik büyüme, 
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kredi hacmi, para arzı ve enerji tüketimi arasındaki ilişkilerin daha 

ziyade uzun dönemli ilişkiler olduğu, kısa dönemde seriler arasında 

görece daha az etkileşim bulunduğu ifade edilebilir.  
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BÖLÜM VI 

SONUÇ, DEĞERLENDİRME VE POLİTİKA ÖNERİLERİ  

6.1. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  

Bu çalışmada; finansal gelişme ve enerji tüketiminin ekonomik büyüme 

üzerindeki etkileri, 1960-2019 dönemi yıllık verileri kullanılarak analiz 

edilmiştir.  Çalışmada iki farklı ekonometrik model kurulmuştur. 

Çalışmada serilerin durağanlığı, serideki yapısal kırılmayı dikkate alan 

Vogelsang ve Perron (1998) tek yapısal kırılmalı birim kök testi, Lee 

ve Strazicich (2003) iki yapısal kırılmalı birim kök testi ve Carrion-i-

Silvestre vd. (2009) çoklu yapısal kırılmalı birim kök testi kullanılarak 

analiz edilmiştir. Yapısal kırılmaları dikkate alan birim kök testlerinde 

elde edilen bulgular birlikte değerlendirildiğinde; Vogelsang ve Perron 

(1998) yapısal kırılmalı birim kök testinde LnEB ve LnET serilerinin; 

sabitli yönteme göre I(1), sabitli ve trendli modelde I(0) oldukları, 

LnKR ve LnM2 serilerinin ise; her iki yönteme göre de I(1) oldukları 

bulunmuştur. Lee ve Strazicich (2003) iki yapısal kırılmalı birim kök 

testinde; LnEB serisinin I(0), diğer serilerin I(1) olduklarına karar 

verilmiştir. Carrion-i-Silvestre vd. (2009) çoklu yapısal kırılmalı birim 

kök testinde ise tüm serilerin I(1) oldukları ortaya çıkmıştır. Bu üç testin 

ortak sonucu olarak; serilerin en az bir test yönteminde I(1) 

olmalarından hareketle, bütün serilerin I(1) olduklarına karar 

verilmiştir. 

 



 

314 TÜRKİYE’DE FİNANSAL GELİŞME VE ENERJİ TÜKETİMİNİN EKONOMİK 
BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Modellerde yer alan değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin 

varlığı; eşbütünleşme vektöründeki yapısal kırılmaları dikkate alan 

Gregory ve Hansen (1996) tek yapısal kırılmalı eşbütünleşme testi ve 

Maki (2012) çoklu yapısal kırılmalı eşbütünleşme testi ile de 

geliştirilmiştir. Bu testler sonucunda yine modellerde yer alan 

değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi var olduğuna karar 

verilmiştir. Yani bu seriler birlikte hareket etmektedirler ve bu serilerin 

düzey değerleri kullanılarak yapılacak analizlerde sahte regresyon 

sorunu ile karşılaşılmayacaktır. Maki (2012) çoklu yapısal kırılmalı 

eşbütünleşme testinde belirlenen yapısal kırılma tarihleri, uzun ve kısa 

dönem analizlerine kukla değişkenlerde dâhil edilmiştir. 

Çalışmada uzun dönem analizleri (eşbütünleşme katsayılarının 

tahmini), FMOLS, DOLS ve CCR yöntemleriyle gerçekleştirilmiştir. Bu 

analizler sonucunda; ekonomik büyümenin, özel sektör tarafından 

kullanılan kredi miktarı %1 arttığında ortalama %0,13, geniş anlamda 

para arzı %1 arttığında %0,13 ile %0,24 arasında, enerji tüketimi %1 

arttığında ise ortalama %0,40 civarında arttığı belirlenmiştir. Bu 

sonuçlara göre; Türkiye’de 1960-2019 döneminde ekonomik büyümeyi 

en fazla etkileyen faktör; enerji tüketimi olmuştur. Onu geniş anlamda 

para arzı ve özel sektör kredileri takip etmiştir. Burada para arzının daha 

büyük etkiye sahip olması; Türkiye’deki ekonomik büyümenin genel 

olarak özel sektör eliyle değil de devlet kontrolü ve yönlendirmesiyle 

gerçekleştiğine işaret emektedir. Bu çalışmadan elde edilen bulgulara 

göre; çalışmada tanımlanan temel hipotezler reddedilmiş, alternatif 

hipotezler kabul edilmiştir. Yani; özel sektöre verilen krediler, enerji 
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tüketimi ve para arzı Türkiye’deki ekonomik büyümeyi artırmaktadır. 

Bu çalışmadan elde edilen bulgular literatürde yer alan; Levine (1997); 

Graff (2001); Özata (2010); Dumrul (2011); Shahbaz, Abosedra ve Sbia 

(2013); Şentürk (2012); Hayaloğlu (2015); Doğan ve Değer (2016); 

Saidmurodov (2016); Lu (2017); Sağlam ve Erataş Sönmez (2017); 

Mukhtarov vd. (2018); Gövdeli (2018); Uslu (2018a); Bist (2018); 

Akimkanov (2019) ve Aydın (2019) çalışmalarının bulgularıyla 

tutarlıdır. 

Çalışmada kısa dönem analizleri, hata düzeltme modeli çerçevesinde, 

yine FMOLS, DOLS ve CCR yöntemleriyle gerçekleştirilmiştir. Bu 

analizler sonucunda; özel sektör tarafından kullanılan krediler 

ekonomik büyümeyi kısa dönemde de artırdığı, ancak bu etkinin uzun 

dönemdekinden daha küçük olduğu belirlenmiştir. Geniş anlamda para 

arzındaki artışların da ekonomik büyüme üzerindeki kısa dönemli 

etkilerinin pozitif ve uzun dönemdekinden daha küçük olduğu 

görülmüştür. Enerji tüketiminin ise ekonomik büyümeyi kısa dönemde, 

uzun dönemdekinden daha fazla etkilediği tespit edilmiştir. Modellere 

ait hata düzeltme terimlerinin katsayıları, negatif ve istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuş, bu sonuca dayanarak, modellerin hata düzeltme 

mekanizmalarının çalıştığına ve yapılan analizlerin güvenilir olduğuna 

karar verilmiştir. 

Çalışmada uzun ve kısa dönem analizlerinin FMOLS, DOLS ve CCR 

yöntemlerinin üçü de kullanılarak gerçekleştirilmiş olması, bütün 

detayların göz önünde bulundurulmasına olanak sağlayarak, çalışmayı 
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daha güçlü hale getirmiştir. Çünkü bir yöntem ile belirlenemeyen bir 

etkinin diğer yöntem kullanılarak ortaya çıkarılması mümkün olmuştur.  

Çalışmada kullanılan seriler birinci farkta durağan oldukları ve 

aralarında eşbütünleşme ilişkisi de tespit edildiği için aralarındaki 

nedensellik ilişkileri VECM yöntemiyle analiz edilmiştir. Buna göre; 

Türkiye’de 1960-2019 döneminde ekonomik büyümeden enerji 

tüketimi ve para arzına doğru tek yönlü, kredi hacminden enerji 

tüketimi ve para arzına doğru tek yönlü, enerji tüketimi ile para arzı 

arasında iki yönlü uzun dönem nedensellik ilişkilerinin var olduğu 

bulunmuştur. Öte yandan Türkiye’de 1960-2019 döneminde kredi 

hacminden enerji tüketimine doğru tek yönlü, enerji tüketimi ile para 

arazı arasında iki yönlü kısa dönem nedensellik ilişkilerinin var olduğu 

tespit edilmiştir.  Bu analizden elde edilen bulgular literatürde yer alan; 

Aytaç (2010); Ndlovu (2013); Rezitis ve Ahammad (2015); 

Saidmurodov (2016); Magazzino (2016); Akhtar, Sheikh ve Altaf 

(2016); Işık ve Bilgin (2016); Ak, Altıntaş ve Şimşek (2016) ve Çetin 

(2018) çalışmalarının bulgularıyla uyumludur.  

6.2. POLİTİKA ÖNERİLERİ  

Bu çalışmadan elde edilen bulgulara dayanarak; özel sektöre verilen 

kredilerin, parasal genişlemenin ve enerji tüketiminin ekonomik 

büyümeyi artırdığı, özel sektöre verilen krediler ve parasal 

genişlemenin uzun dönemli, enerji tüketiminin kısa dönemli etkilerinin 

daha büyük olduğu söylenebilir. Bu nedenle politika yapıcıların 

ülkedeki ekonomik büyümeyi istikrarlı bir şekilde artırabilmek için; bir 
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yandan parasal genişlemeye önem vererek, özel sektörün kredilere 

erişimini kolaylaştırmasının, diğer yandan da ülkedeki enerji üretim ve 

iletimini geliştirerek, hanehalkı ve firmaların ucuz ve güvenli enerjiye 

erişimlerini sağlamaya çalışmalarının yararlı olacağı değerlendirilmek-

tedir. Ancak; parasal genişlemenin, Friedman’ın da ifade ettiği gibi 

enflasyona neden olabileceği unutulmamalı, bu politikaya belki 

ekonomik daralma dönemlerinde ve kısa süreli olarak başvurulmalıdır. 

Günümüzde Covid-19 salgını nedeniyle Türkiye’de ve dünya genelinde 

uygulanan parasal teşvik politikalarının da bu çerçevede, dikkatli 

biçimde yürütülmesinde yarar vardır. Diğer yandan, özel sektörün kredi 

kullanımı kolaylaştırılırken, finans sistemini zor duruma düşürebilecek 

riskli işlemlerden uzak durulmalı, bu konuda 2012 yılından itibaren 

uygulanmakta olan makro ihtiyati politikalardan taviz verilmemelidir. 
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EKLER 

 

UZUN DÖNEM ANALİZ SONUÇLARI 
 

Ek 1. Uzun Dönem Analizi FMOLS Tahmini Sonucu (Model 1) 

 
 

Ek 2. Uzun Dönem Analizi FMOLS Tahmini Normallik Testi Sonucu (Model 1) 

 

Bu şekle göre Jarque-Bera testi olasılık değeri 0.05’ten büyük olduğu 

için Model 1’e ait FMOLS yöntemiyle yapılan tahmin sonucunda hata 

terimleri serisi normal dağılıma sahiptir. Bu da yapılan analiz 

sonuçlarının güvenilir olduğunu göstermektedir. 
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Ek 3. Uzun Dönem Analizi FMOLS Tahmini Otokorelasyon Testi Sonucu  

(Model 1) 

 

Bu grafiğe göre bütün noktalar güven aralıkları içinde kaldığı için 

Model 1’e ait FMOLS yöntemiyle yapılan tahmin sonucunda 

otokorelasyon sorunu ve kısmi otokorelasyon sorunu yoktur.  

Ek 4. Uzun Dönem Analizi DOLS Tahmini Sonucu (Model 1) 
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Ek 5. Uzun Dönem Analizi DOLS Tahmini Normallik Testi Sonucu (Model 1) 

 

Bu şekle göre Jarque-Bera testi olasılık değeri 0.05’ten büyük olduğu 

için Model 1’e ait DOLS yöntemiyle yapılan tahmine ait hata terimleri 

serisi normal dağılıma sahiptir. Bu da yapılan analiz sonuçlarının 

güvenilir olduğunu göstermektedir. 

Ek 6. Uzun Dönem Analizi DOLS Tahmini Otokorelasyon Testi Sonucu (Model 1) 

Bu grafiğe göre bütün noktalar güven aralıkları içinde kaldığı için 

Model 1’e ait DOLS yöntemiyle yapılan tahmin sonucunda 

otokorelasyon sorunu ve kısmi otokorelasyon sorunu yoktur. 
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Ek 7. Uzun Dönem Analizi CCR Tahmini Sonucu (Model 1) 

 
 

Ek 8. Uzun Dönem Analizi CCR Tahmini Normallik Testi Sonucu (Model 1) 
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Observations 59

Mean       0.002764

Median   0.005815

Maximum  0.081459

Minimum -0.110716

Std. Dev.   0.042223

Skewness  -0.331189

Kurtosis   2.651313

Jarque-Bera  1.377472

Probability  0.502211 

 

Bu şekle göre Jarque-Bera testi olasılık değeri 0.05’ten büyük olduğu 

için Model 1’e ait CCR yöntemiyle yapılan tahmine ait hata terimleri 

serisi normal dağılıma sahiptir. Bu da yapılan analiz sonuçlarının 

güvenilir olduğunu göstermektedir. 
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Ek 9. Uzun Dönem Analizi CCR Tahmini Otokorelasyon Testi Sonucu (Model 1) 

 
 

Bu grafiğe göre bütün noktalar güven aralıkları içinde kaldığı için 

Model 1’e ait CCR yöntemiyle yapılan tahmin sonucunda 

otokorelasyon sorunu ve kısmi otokorelasyon sorunu yoktur.  

 

Ek 10. Uzun Dönem Analizi FMOLS Tahmini Sonucu (Model 2) 

 



 

 365 

Ek 11. Uzun Dönem Analizi FMOLS Tahmini Normallik Testi Sonucu (Model 2) 

 

Bu şekle göre Jarque-Bera testi olasılık değeri 0.05’ten büyük olduğu 

için Model 2’ye ait FMOLS yöntemiyle yapılan tahmine ait hata 

terimleri serisi normal dağılıma sahiptir. Bu da yapılan analiz 

sonuçlarının güvenilir olduğunu göstermektedir. 

 

Ek 12. Uzun Dönem Analizi FMOLS Tahmini Otokorelasyon Testi Sonucu  

(Model 2) 

 

Bu grafiğe göre bütün noktalar güven aralıkları içinde kaldığı için 

Model 2’ye ait FMOLS yöntemiyle yapılan tahmin sonucunda 

otokorelasyon sorunu ve kısmi otokorelasyon sorunu yoktur.  
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Ek 13. Uzun Dönem Analizi DOLS Tahmini Sonucu (Model 2) 

 

 
 

Ek 14. Uzun Dönem Analizi DOLS Tahmini Normallik Testi Sonucu (Model 2) 

 

Bu şekle göre Jarque-Bera testi olasılık değeri 0.05’ten büyük olduğu 

için Model 2’ye ait DOLS yöntemiyle yapılan tahmine ait hata terimleri 

serisi normal dağılıma sahiptir. Bu da yapılan analiz sonuçlarının 

güvenilir olduğunu göstermektedir. 
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Ek 15. Uzun Dönem Analizi DOLS Tahmini Otokorelasyon Testi Sonucu (Model 2) 

 

Bu grafiğe göre bütün noktalar güven aralıkları içinde kaldığı için 

Model 2’ye ait DOLS yöntemiyle yapılan tahmin sonucunda 

otokorelasyon sorunu ve kısmi otokorelasyon sorunu yoktur.  

 

Ek 16. Uzun Dönem Analizi CCR Tahmini Sonucu (Model 2) 
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Ek 17. Uzun Dönem Analizi CCR Tahmini Normallik Testi Sonucu (Model 2) 

 
 

Bu şekle göre Jarque-Bera testi olasılık değeri 0.05’ten büyük olduğu 

için Model 2’ye ait CCR yöntemiyle yapılan tahmine ait hata terimleri 

serisi normal dağılıma sahiptir. Bu da yapılan analiz sonuçlarının 

güvenilir olduğunu göstermektedir. 

Ek 18. Uzun Dönem Analizi CCR Tahmini Otokorelasyon Testi Sonucu (Model 2) 

 
 

Bu grafiğe göre bütün noktalar güven aralıkları içinde kaldığı için 

Model 2’ye ait CCR yöntemiyle yapılan tahmin sonucunda 

otokorelasyon sorunu ve kısmi otokorelasyon sorunu yoktur. 
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Ek 19. Uzun Dönem OLS Tahmini CUSUM Grafiği (Model 1) 

-30

-20

-10

0

10

20

30

65 70 75 80 85 90 95 00 05 10 15

CUSUM 5% Significance  
 

Ek 20. Uzun Dönem OLS Tahmini CUSUMQ Grafiği (Model 1) 

 

 

Ek-19 ve Ek-20’deki grafikler güven aralıkları içinde kaldığı için 

yapılan uzun dönem analizleri istikrarlıdır. (Model 1) 

 

Ek 21. Uzun Dönem OLS Tahmini CUSUM Grafiği (Model 2) 
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Ek 22. Uzun Dönem OLS Tahmini CUSUMQ Grafiği (Model 2) 

 
 

Ek-21 ve Ek-22’deki grafikler güven aralıkları içinde kaldığı için 

yapılan uzun dönem analizleri istikrarlıdır. (Model 2) 

 

KISA DÖNEM ANALİZ SONUÇLARI 

 

Ek 23. Kısa Dönem FMOLS Analizi Sonucu (Model 1) 
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Ek 24. Kısa Dönem FMOLS Analizi Normallik Grafiği (Model 1) 

 

Ek-24’de yer alan şekle göre; Jarque-Bera testi olasılık değeri 0.05’ten 

büyük olduğu için Model 1’e ait FMOLS yöntemiyle yapılan kısa 

dönem analizine ait hata terimleri serisi normal dağılıma sahiptir. Bu da 

yapılan analiz sonuçlarının güvenilir olduğunu göstermektedir. 

Ek 25. Kısa Dönem FMOLS Analizi Otokorelasyon Grafiği (Model 1) 

 

Ek-25’de yer alan grafiğe göre; bütün noktalar güven aralıkları içinde 

kaldığı için Model 1’e ait FMOLS yöntemiyle yapılan kısa dönem 

analizi sonucunda otokorelasyon sorunu ve kısmi otokorelasyon sorunu 

yoktur. 
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Ek 26. Kısa Dönem DOLS Analizi Sonucu (Model 1) 

 

 

Ek 27. Kısa Dönem DOLS Analizi Normallik Grafiği (Model 1) 

 

Ek-27’de yer alan şekle göre; Jarque-Bera testi olasılık değeri 0.05’ten 

büyük olduğu için Model 1’e ait DOLS yöntemiyle yapılan kısa dönem 

analizine ait hata terimleri serisi normal dağılıma sahiptir. Bu da yapılan 

analiz sonuçlarının güvenilir olduğunu göstermektedir. 
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Ek 28. Kısa Dönem DOLS Analizi Otokorelasyon Grafiği (Model 1) 

 

Ek-28’de yer alan grafiğe göre; bütün noktalar güven aralıkları içinde 

kaldığı için Model 1’e ait DOLS yöntemiyle yapılan kısa dönem analizi 

sonucunda otokorelasyon sorunu ve kısmi otokorelasyon sorunu 

yoktur. 

Ek 29. Kısa Dönem CCR Analizi Sonucu (Model 1) 
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Ek 30. Kısa Dönem CCR Analizi Normallik Grafiği (Model 1) 

 

Ek-30’da yer alan şekle göre; Jarque-Bera testi olasılık değeri 0.05’ten 

büyük olduğu için Model 1’e ait CCR yöntemiyle yapılan kısa dönem 

analizine ait hata terimleri serisi normal dağılıma sahiptir. Bu da yapılan 

analiz sonuçlarının güvenilir olduğunu göstermektedir. 

Ek 31. Kısa Dönem CCR Analizi Otokorelasyon Testi Grafiği (Model 1) 

 

Ek-31’de yer alan grafiğe göre; bütün noktalar güven aralıkları içinde 

kaldığı için Model 1’e ait CCR yöntemiyle yapılan kısa dönem analizi 

sonucunda otokorelasyon sorunu ve kısmi otokorelasyon sorunu 

yoktur. 
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Ek 32. Kısa Dönem FMOLS Analizi Sonucu (Model 2) 

 

Ek 33. Kısa Dönem FMOLS Analizi Normallik Grafiği (Model 2) 

 
 

Ek-33’de yer alan şekle göre; Jarque-Bera testi olasılık değeri 0.05’ten 

büyük olduğu için Model 2’ye ait FMOLS yöntemiyle yapılan kısa 

dönem analizine ait hata terimleri serisi normal dağılıma sahiptir. Bu da 

yapılan analiz sonuçlarının güvenilir olduğunu göstermektedir. 
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Ek 34. Kısa Dönem FMOLS Analizi Otokorelasyon Testi Grafiği (Model 2) 

 

Ek-34’de yer alan grafiğe göre; bütün noktalar güven aralıkları içinde 

kaldığı için Model 2’ye ait FMOLS yöntemiyle yapılan kısa dönem 

analizi sonucunda otokorelasyon sorunu ve kısmi otokorelasyon sorunu 

yoktur. 

Ek 35. Kısa Dönem DOLS Analizi Sonucu (Model 2) 
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Ek 36. Kısa Dönem DOLS Analizi Normallik Testi Grafiği (Model 2) 

 

Ek-36’da yer alan şekle göre; Jarque-Bera testi olasılık değeri 0.05’ten 

büyük olduğu için Model 2’ye ait DOLS yöntemiyle yapılan kısa 

dönem analizine ait hata terimleri serisi normal dağılıma sahiptir. Bu da 

yapılan analiz sonuçlarının güvenilir olduğunu göstermektedir. 

Ek 37. Kısa Dönem DOLS Analizi Otokorelasyon Testi Grafiği (Model 2) 

 
 

Ek-37’de yer alan grafiğe göre; bütün noktalar güven aralıkları içinde 

kaldığı için Model 2’ye ait DOLS yöntemiyle yapılan kısa dönem 

analizi sonucunda otokorelasyon sorunu ve kısmi otokorelasyon sorunu 

yoktur. 
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Ek 38. Kısa Dönem CCR Analizi Sonucu (Model 2) 

 
 

Ek 39. Kısa Dönem CCR Analizi Normallik Testi Grafiği (Model 2) 

 

Ek-39’da yer alan şekle göre; Jarque-Bera testi olasılık değeri 0.05’ten 

büyük olduğu için Model 2’ye ait CCR yöntemiyle yapılan kısa dönem 

analizine ait hata terimleri serisi normal dağılıma sahiptir. Bu da yapılan 

analiz sonuçlarının güvenilir olduğunu göstermektedir. 
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Ek 40. Kısa Dönem CCR Analizi Otokorelasyon Testi Grafiği (Model 2) 

 

Ek-40’da yer alan grafiğe göre; bütün noktalar güven aralıkları içinde 

kaldığı için Model 2’ye ait CCR yöntemiyle yapılan kısa dönem analizi 

sonucunda otokorelasyon sorunu ve kısmi otokorelasyon sorunu 

yoktur. 

Ek 41. Kısa Dönem OLS Tahmini CUSUM Grafiği (Model 1) 
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Ek 42. Kısa Dönem OLS Tahmini CUSUMQ Grafiği (Model 1) 

 

Ek-41 ve Ek-42’de yer alan grafikler güven aralıkları içinde kaldığı için 

yapılan kısa dönem analizleri istikrarlıdır.  

Ek 43. Kısa Dönem OLS Tahmini CUSUM Grafiği (Model 2) 
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Ek 44. Kısa Dönem OLS Tahmini CUSUMQ Grafiği (Model 2) 

 

Ek-43 ve Ek-44’de yer alan grafikler güven aralıkları içinde kaldığı için 

yapılan kısa dönem analizleri istikrarlıdır. (Model 2) 

 

NEDENSELLİK TESTİ SONUÇLARI 

Ek 45. Uzun Dönem Nedensellik Analizi Sonucu 
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Ek 46. Kısa Dönem Nedensellik Analizi Sonucu 
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