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Özet 

Ülkelerin bir önceki dönemlerine göre kapasitelerinde meydana gelen artışlar o 

ülkelerin ekonomik büyümelerinin hızlarını göstermektedir. Dış ticaret genel olarak 

uluslararası mal ticaretini kapsamaktadır. Bunun yanı sıra hizmet ticaretini, yatırım 

gelir ve giderlerini, cari işlemleri, mal ithalat ve ihracatını kapsar. Dış ticaret 

kalemleri ihracat ve ithalat işlemlerinden oluşmaktadır. Dış ticarette temel hedef 

ihracatı arttırmak ve ithalatı kısmaktır. Bu doğrultuda dış ticaret politikaları 

oluşturulmuştur. Dış ticarette temel güdü ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı 

sağlamaktır. Türkiye ekonomisinde dış ticaret politikaları 1980 öncesi ve sonrası 

olmak üzere iki farklı döneme ayrılmaktadır. 1980 öncesi dönemde dış ticarette ithal 

ikameye dayalı korumacı politikalar uygulanmıştır. Bu çalışmada ithalat ve ekonomik 

büyüme ilişkisine değinilmiş ve Türkiye ekonomisinin 2000-2019 yılları arasındaki 

ithalat ve GSYH çeyreklik veri setleri kullanılarak ekonometrik analiz yapılmıştır. 

Veriler arasındaki nedenselliğin yönünü belirlemek için Granger nedensellik testi 

yapılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret, Büyüme, İthalat, GSYH, Granger nedensellik testi 

Abstract 

Occurring in the capacities of the countries compared to the previous periods 

the increases show the speed of economic growth of those countries. Foreign trade 

generally includes international commodity trade.  In addition, service trade, 

investment income and expenses, current transactions, including the import and export 

of goods.  Foreign trade items It consists of export and import transactions.  Basic in 

foreign trade the goal is to increase exports and reduce imports. Accordingly, external 

trade policies have been established. Basic motive in foreign trade to ensure economic 

growth and development.  outside Turkey's economy trade policies, before and after 

1980. It is divided into periods.  Before 1980, import substitution in foreign trade 

protectionist policies have been implemented.  In this study, import and relations were 

touched on economic growth of Turkey's economy Quarterly data sets of imports and 

GDP between 2000-2019 Econometric analysis has been done using.  Between data 

Granger causality test to determine the direction of causation has been made. 
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GİRİŞ 

İktisat literatüründe önemli bir yere sahip olan dış ticaretin ekonomik büyüme 

üzerindeki etkisi birçok araştırmanın konusu olmuştur. Dış açıklığın ekonomik 

büyümeyi kapalı ekonomilere göre daha hızlı pozitif yönde etkilediği ifade 

edilmektedir. Kalkınmakta olan ülkeler sanayileşme stratejilerinde dış ticaret 

politikalarını araç olarak kullanırlar. Sanayileşme stratejileri, ihracata dayalı ve ithal 

ikameci olarak ikiye ayrılmaktadır. Ülkeler ilk olarak ulusal sanayiyi korumaya 

yönelik içe dönük, ithal ikameci politikalar benimsemiştir. Ülkenin GSYH’sinde 

yaşanan artışlarda ithalatın gösterdiği etki önem arz etmektedir. İthalatın ekonomik 

büyümeye etkisi yapılan literatür çalışmaları doğrultusunda kullanılan veri seti, analiz 

yöntemi, değişkenler ve benzeri birçok etki dolayısıyla farklılaşmaktadır. Bu sebeple 

çalışmada etkinin analizi yapılmıştır. 

İTHALATIN EKONOMİK BÜYÜMEYLE OLAN İLİŞKİSİ 

Dış ticaret, ülke sınırları dışına yapılan mal ve sermaye aktarımıyla ilişkilidir. Bu 

aktarma alım-satım işlemlerinin gerçekleşmesi bakımından ihracat ve ithalat olarak 

ayrıma tabi tutulur. Ulusal ekonomilerin kalkınmasında ihracat önemli bir konuma 

sahiptir (Bağırtan, 2018: 23). Ülkelerde ihracatı arttırmak ithalatı azaltmak önemli bir 

hedeftir. Bu doğrultuda alınan kararlar, önlemler ve yöntemler ülkelerin dış ticaret 

politikasını oluşturmaktadır. Toplumların ihtiyaçlarındaki sürekli artışlar ülkeleri dış 

ticarete yönlendirmiştir (Şerefli, 2016: 137). 

Dış ticaret ulusal ticarete kıyasla her zaman daha risklidir. İkinci dünya savaşı sonrası 

değişen dünya ticaretiyle serbest piyasa ticareti önem kazanmış ve ülkelerin 

birbirleriyle etkileşimi sonucu oluşan sosyal, siyasal,  kültürel, teknolojik gelişmişlik 

farklılıkları ve dil problemleriyle birlikte dış ticaretin doğasından kaynaklanan bazı 

temel riskler mevcuttur.  Dış ticarette ülkeler bu temel gelişmişlik farlılıklarından 

kazanç sağlamaya çalışmaktadır (Köksal, 2016: 2). 

Kalkınmakta olan ülkeler sanayileşme stratejilerinde dış ticaret politikalarını araç 

olarak kullanırlar. Sanayileşme stratejileri, ithal ikamesine yönelik ve ihracata dayalı 

sanayileşme diye ikiye ayrılır. İthal ikameci sanayileşme stratejisinde dış ticaret 

politikasının amacı, yerli endüstrileri korumak iken ihracata dayalı sanayileşme 

stratejisinde amaç, ihracatın özendirilmesidir. Ayrıca yurtiçindeki tekelleşmeyi 

önlemek için dış ticaret politikaları uygulanarak,  ithal malların ülke içine girişi 

kolaylaştırılır ve yurtiçi tekelleşme kırılır. 

Dış ticarette serbestleşmenin yaygınlaşmasıyla 1947 tarihinde imzalanan Gümrük 

Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması(GATT) ile 1995’de hizmete başlayan Dünya 

Ticaret Örgütü(DTÖ), uluslararası ticaretin gelişmesine önemli katkılarda 

bulunmuşlardır. Türkiye 1953 yılında GATT’nı onaylamış ve akabinde 1963 yılında 
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Avrupa Ekonomi Topluluğuna(AET) tam üyelik için Ankara Antlaşmasını 

imzalamıştır. Türkiye bu anlaşmalar ve aldığı 24 Ocak 1980 kararlarıyla dışa yönelik 

ticarette serbestleşmeye geçerek ihracata dayalı büyüme politikasına hız 

kazandırmıştır. Bu doğrultuda serbest dış ticaretin Türkiye ekonomisindeki önemi 

giderek artmıştır (Pata, 2017: 120). 1980’ den itibaren Türkiye ekonomisi uluslararası 

ticaretinde liberalleşme sürecine geçmiştir ve daha önce uygulanmakta olan içe dönük 

ithal ikamesine dayalı politika yerine dışa dönük ihracata dayalı politikalar 

uygulanmaya başlanmıştır (Hüseyni, 2012: 2). 

İthalat İşlemleri 

İthalat, bir malın geçerli ithalat mevzuatı ve gümrük mevzuatına özgün olarak Türkiye 

Gümrük Bölgesi içerisine başka ülkelerden veya serbest bölgelerden mal 

sokulmasıdır.  Bakanlıkça belirtilen sair giriş işlemlerinin geneli de ithalat olarak 

adlandırılmaktadır. 

Ülkede ithalat yapabilecek olanlar, vergi numarası bulunan gerçek veya tüzel kişiler 

ile tüzel kişilik statüsü bulunmasa bile yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince 

hukuki tasarruf yapma hakkı tanınan kişiler ortaklıklardır. İthalatçıların yaptıkları 

ithalatlarda vergi numarasına sahip olmaları zorunlu bir durumdur. Bu durumun 

istisnaları ise; özel anlaşmaya dayanan ithalat, kitap ve diğer yayınların ithalatı, 

Türkiye'de açılan uluslararası fuar ve sergilerde Ekonomi Bakanlığınca perakende 

satışına izin verilen malların ithalatıdır (Çelik, Kalaycı ve Sandalcılar, 2016: 122). 

İthalat, ihracattan farklı olarak ülke ekonomisi üzerinde olumsuz etliler sergiler. 

Çünkü ithalat ülkeden döviz çıkışına neden olur ve yerli üretici yerine yabancı 

üreticinin ürünleri tercih edildiğinden ülkenin yerli üretimine zarar vermektedir (Kaya, 

2017: 222). 

Uluslararası anlaşmalar kanun ve kararnameler gereği bazı malların ithalatı 

yasaklanmıştır. 
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Tablo 1: İthali Yasak Olan Veya İthaline İzin Verilmeyen Eşya ve İlgili Mevzuat
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Kaynak: www.verginet.net Erişim Tarihi: 21.04.2019 

İthalat aşamasında takip edilecek prosedürler ve ithal edilecek mala göre, ithalatçılar 

farklı şekillerde ithalat yapmaktadırlar. Başlıca ithalat şekilleri şunlardır: 

❖ Kesin İthalat: Ticaret politikası önlemleri alınıp, ithalat vergileri ödenip, 

yürürlükteki İthalat ve gümrük mevzuatına uygun olarak Türkiye Gümrük 

Bölgesine içerisine mal sokulması kesin ithalat işlemidir. Türkiye’de 

düzenlenen uluslararası fuar veya sergilerde yer alan yabancı ülke veya 

firmalara ait mallar sadece teşhir amaçlı kullanılır perakende satışları 

yapılamaz. Fuar bitiminden sonra yabancı ülkelere veya firmalara ait malların 

gümrük mevzuatı çerçevesinde kesin ithali yapılabilir. 

❖ Geçici İthalat: İthalat vergilerinden muaf ya da kısmen muaf tutulan dış ticaret 

politikaları kısıtlamalarına tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş eşyanın 

Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kullanılması ve kullanım sürecinde oluşan 

yıpranma dışında herhangi bir değişikliğe uğramaksızın yeniden ihraç 

edilmesidir. İthal eşyasıyla ilgili ayniyet tespitinin mümkün olmadığı 

durumlarda geçici ithalat rejiminin kullanılmasına olanak tanınmaz. Ancak 

eşyanın niteliği gereği ayniyet tespiti yapılamıyor veya geçici ithalatın kötüye 

kullanılmasını önlemek amacıyla gümrük idareleri vergilerin tümünü teminata 

bağlamak suretiyle geçici ithalata onay verebilirler. 

❖ Bedelli İthalat: ithalat mevzuatı ve gümrük mevzuatı doğrultusunda Türkiye 

Gümrük Bölgesine getirilen malın bedelinin kambiyo mevzuatı çerçevesinde 

ödendiği ithalat şeklidir. 

❖ Bedelsiz İthalat: Türkiye gümrük bölgesinden yurtdışına herhangi bir ödeme 

yapılmadan gerçekleştirilen ithalata, bedelsiz ithalat denir. Gümrük 

mevzuatında bedelsiz ithalat, döviz transferi yapılmadan yurtdışından sağlanan 

ve yurda getirilmesi zaruri olmayan dış kazanç ve tasarruflarla satın alınan bazı 

http://www.verginet.net/
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kişisel ve ticari nitelikteki eşyanın yurda ithali şeklinde ifade edilmiştir. 

Yurtdışına karşılığında herhangi bir ödeme yapılmasa da ülkemizde bedelsiz 

ithal edilen mala gümrük vergisi uygulanmaktadır (Çelik, Kalaycı ve 

Sandalcılar, 2016: 123-124). 

Türkiye’nin 1980’li yıllarda serbest piyasa ekonomisine geçişiyle beraber dış 

piyasalara açılması hızlanmış ve ülkeye dışarıdan mal girişleri yani ithalat artışı 

yaşanmıştır. İthalat artışları beraberinde dış ticaret açığını da getirmiştir (Koşar, 2018: 

21). 

Tablo 2: En Çok İthalat Yapılan 20 Ülke 

Kaynak: TÜİK, Erişim Tarihi: 23.04.2019 

2018 yılı rakamlarına göre Türkiye’nin en fazla ithalat yaptığı ülke Rusya olmuştur. 

Çin 20 719 063 bin dolar ile ikinci sırada, Almanya 20 407 277 bin dolar ile üçüncü 

sırada yer almıştır. 2016 ve 2017 yılı ithalatımızda Çin birinci sırada yer alırken 2018 

yılında ikinci sıraya düşmüştür. 
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Tablo 3: Dış Ticaret Değerleri 

Kaynak: TÜİK, Erişim Tarihi: 23.04.2019 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından oluşturulan dış ticaret değerlerine göre, ihracat 

2019 yılı Ocak-Şubat aylarında, 2018 yılının aynı aylarına göre %4,7 oranında artmış, 

ithalat ise %22,4 azalmış, dış ticaret açığı ise %69 oranında azalma göstermiştir. 

İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2018 Ocak-Şubat aylarında %63,2 iken 2019’un 

aynı aylarında %85,3 oranında artmıştır. 

Literatür Taraması 

Ekonometrik analiz yöntemleri kullanılarak birçok ülke için farklı veri setleri, analiz 

yöntemleri kullanılarak ithalat ve dış ticaret arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmalar 

sonucunda tam bir görüş birliği sağlanamamaktadır. Baz alınan ülke, yöntem, dönem 

ve değişken farklılıkları sebebiyle çalışma sonuçları farklılaşmaktadır.  Bazı 

çalışmalar İthalata dayalı büyüme hipotezini geçerli kabul etmişken, bazılarında ise 

hipotez geçersiz kabul edilmiştir. Literatürde ithalat ve ekonomik büyümeyi test eden 

çalışmaların bazılarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir:  

Milyon dolar YILLAR  OCAK-ŞUBAT 

2015 2016 2017 2018 2018 2019 DEĞ. % 

İHRACAT (FOB) 143.839 142.530 156.993 167.945 25.582 26.783 4,7  

İTHALAT(CIF) 207.234 198.618 233.800 223.046 40.460 31.398 -22,4  

DIŞ TİCARET 

HACMİ 351.073 341.148 390.793 390.992 66.042 58.182 -11,9  

DIŞ TİCARET 

AÇIĞI -63.395 -56.089 -76.807 -55.101 -14.878 -4.615 -69,0  

İHRACAT / 

İTHALAT (%) 69,4 71,8 67,1 75,3 63,2 85,3   

İHRACAT/ GSMH 

(%) 16,7 16,5 18,4 21,4       

İTHALAT/ GSMH 

(%) 24,0 23,0 27,5 28,4       
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Tablo 4: Dış Ticaret ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Literatür Özetleri 

 
Durağanlık Analizi 

Değişkenler arasında ekonometrik olarak anlamlı ilişkiler elde edilebilmesi için analizi 

yapılan serilerin durağan seriler olması gerekmektedir. Değişkenlere ait zaman 

serilerinde trend bulunuyorsa, ilişki gerçek olmaktan çok “sahte regresyon” şeklinde 

ortaya çıkabilir. Bu sebeple regresyonun gerçek bir ilişki mi, yoksa yanıltıcı bir ilişkiyi 

mi ifade ettiği, zaman serisi verilerinin durağan olup olmamalarıyla ilgilidir. Belli bir 

dönem için gözlemlenen bir seriyi ortaya çıkaran stokastik sürecin durağan olması 

şartları şunlardır: 

Sabit Aritmetik Ortalama : 𝐸(𝑌𝑡) = 𝜇 

Sabit Varyans : 𝑉𝑎𝑟(𝑌𝑡) = 𝐸(𝑌𝑡 − 𝜇)2 = 𝜎2 
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Gecikme Mesafesine Bağlı kovaryans : 𝛾𝑘 = 𝐸[(𝑌𝑡 − 𝜇)(𝑌𝑡−𝑘 − 𝜇)] 

Bütün t değerleri için, k=gecikme mesafesi, 

Bu şartlar sağlanmadığında süreç durağan değildir (Tarı, 2014: 374-375). Zaman 

serilerinin durağan olup olmadığına iki yöntemle karar verilir. Bunlardan ilki serinin 

otokorelasyon korelogramına bakmaktır. İkincisi ise seriye birim kök testleri 

uygulamaktır. 

Korelogram Testi 

Zaman serilerinin durağanlığı test etmek adına kullanılan korelogram testi, 

otokorelasyon fonksiyonu kavramına dayanır. Aşağıdaki tabloda düzey değerde yer 

alan GSYH ve ithalat serilerinin korelogramına bakıldığında otokorelasyon 

bulunmaktadır. Böylelikle serilerin düzey değerde duran olmadığı anlaşılmaktadır. 

Seriyi durağanlaştırmak için fark alma işlemi uygulanacaktır. 

Tablo 5: GSYH Serisinin ve İthalat Serisinin Korelogramı 

 

Birim Kök Testleri 

Dickey- Fuller (DF) ve Augmented Dickey- Fuller (ADF) Testi 

Durağan olmayan zaman serilerinin en temel örneği rassal yürüyüş modelidir. İki farklı 

rassal yürüyüş ayrımı yapılabilir. Bunlar sürüklenmeli (sabit terimli) ve sürüklenmesiz 

(sabit terimsiz) rassal yürüyüştür. Durağan olmayan bir seri, farkları alınarak durağan 

hale getirilebilir. Burada test edilen hipotezler şunlardır: 
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➢ H0 : (ρ=1) Seri durağan değildir, birim kök içerir 

➢ H1 : (ρ<1) Seri durağandır, birim kök içermez 

H0  t istatistiği kullanılamıyor. Çünkü, t istatistiğinin tutarlı olabilmesi için serilerin 

durağan olması gerekir ve temel sebep t testinin 0 etrafında dağılmıyor olmasıdır. Bu 

durumda Dickey- Fuller (1979) makalesinde kullanılan τ (tau) istatistiklerinin 

kullanılması gereklidir. Literatürde tau testi Dickey- Fuller (DF) testi olarak bilinir. 

Eğer H0 hipotezi reddedilir ve seri duran bulunursa, t testi kullanılabilir. 

τ istatistiğinin mutlak değeri çeşitli anlamlılık düzeylerine göre bulunan MacKinnon 

kritik değerlerin mutlak değerlerinden küçükse serinin durağan olmadığı, büyükse 

serinin durağan olduğu sonucuna varılır. DF testi şu regresyonlara uygulanır: 

Sabit terimsiz ve trendsiz :   ∆𝑌𝑡 = 𝛿𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡 

Sabit terimli ve trendsiz :     ∆𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛿𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡 

Sabit terimli ve trendli :       ∆𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑡 + 𝛿𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡 

Eğer ut hata terimi otokorelasyonlu ise, sabit terimli ve trendli olan denklem şu şekilde 

düzenlenir:      

∆𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑡 + 𝛿𝑌𝑡−1 + 𝛼𝑖 ∑ ∆𝑌𝑡−𝑖

𝑚

𝑖=1

+ 𝑢𝑡 

Yukardaki denklemde gecikmeli fark terimleri kullanılmaktadır ve gecikmeli fark 

terimlerinin sayısı ampirik olarak saptanır. Burada asıl hedef, bu denklemdeki hata 

teriminin otokorelasyonsuz olmasını gerçekleştirecek kadar terimi modele dahil 

etmektir. H0 hipotezi kabul edilmektedir. Yani seri durağan değildir ve birim kök 

içerir. Bu denklemdeki gibi modellere DF testi uygulanırsa, buna Genişletilmiş 

(Augmented) Dickey- Fuller(ADF) testi denilmektedir. Her iki test istatistiğinin kritik 

değerleri aynıdır. 
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ADF Birim Kök Testi Sonuçları 

Tablo 6: Birincil Farkı Alınarak Durağanlaştırılan Seriler 

 

Tablo 7: ADF Birim Kök Testi 

GSYH ADF Testi 

 

 

Düzey 

 

 

 

Sabit 

terimli 

 

Sabit 
terimli ve 

trendli 
 

Sabit 

terimsiz 
ve 

trendsiz  

Birinci 

Fark 

Sabit 
terimli 

 

Sabit 

terimli ve 
trendli 

 

Sabit 
terimsiz 

 

   t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.337167  0.9788 

Test critical values: 1% level  -3.520307  

 5% level  -2.900670  

 10% level  -2.587691  

 
   t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.010841  0.1363 

Test critical values: 1% level  -4.085092  

 5% level  -3.470851  

 10% level  -3.162458  

    t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  2.326876  0.9950 

Test critical values: 1% level  -2.596160  

 5% level  -1.945199  

 10% level  -1.613948  

 

   t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.157990  0.0266 

Test critical values: 1% level  -3.520307  

 5% level  -2.900670  

 10% level  -2.587691  

 
   t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.166267  0.0003 

Test critical values: 1% level  -4.090602  

 5% level  -3.473447  

 10% level  -3.163967  

 
   t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.035076  0.0408 

Test critical values: 1% level  -2.596160  

 5% level  -1.945199  

 10% level  -1.613948  
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ve 
trendsiz 

 

ADF test istatistiğinin mutlak değeri çeşitli anlamlılık düzeylerindeki MacKinnon 

kritik değerlerinin mutlak değerlerinden küçük olduğu durumda seride birim kök 

vardır ve seri durağan değildir. Bu durumda serileri durağanlaştırmak için fark 

alınacaktır. 

Tablo 6 ve Tablo 7’de yer alan GSYH ve İthalat serilerine uygulanan ADF testi 

sonuçlarına göre; seriler düzey değerde durağan değilken, birinci farkları alındığında 

seriler durağanlaşmıştır. Böylece seriler düzey değerde H0 hipotezini kabul eder. Yani 

düzey değer durumunda seriler durağan değildir ve birim kök içermektedir. Serilerin 

birinci farkları alındığında ise H0 hipotezi reddedilirken, H1 hipotezi kabul edilir. Yani 

serilerin birinci farkı alındığında seriler durağan hale gelir ve birim kök içermez. 

 

 

İthalat ADF Testi 

Düzey 

 

Sabit 

terimli 

 

 

Sabit 

terimli 

ve 

trendli 
 

Sabit 

terimsiz 

ve 

trendsiz  

Birinci 

Fark 

Sabit 

terimli 

 

Sabit 

terimli 

ve 

trendli  

Sabit 

terimsiz 

ve 

trendsiz  

   t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.233677  0.6558 

Test critical values: 1% level  -3.521579  

 5% level  -2.901217  

 10% level  -2.587981  

 
   t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.761925  0.2159 

Test critical values: 1% level  -4.086877  

 5% level  -3.471693  

 10% level  -3.162948  

 
   t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  2.014353  0.9890 

Test critical values: 1% level  -2.596586  

 5% level  -1.945260  

 10% level  -1.613912  

 
   t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.157894  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.521579  

 5% level  -2.901217  

 10% level  -2.587981  

 
   t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.150632  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.086877  

 5% level  -3.471693  

 10% level  -3.162948  

    t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.478237  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.596586  

 5% level  -1.945260  

 10% level  -1.613912  
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Phillips- Perron Birim Kök Testi 

Hata terimlerinin Dickey- Fuller testlerinde bağımsız, normal dağılıma ve sabit 

varyansa sahip olduğu kabul edilmektedir. Yapılan çalışmalarda bu ilişkinin varlığı 

göz önünde bulundurulmaktadır. Phillips ile Perron (1988) birim kök testleri için yeni 

bir test geliştirmişlerdir. Geliştirdikleri test ile Dickey-Fuller usulleri kapsamında 

kabullenilen varsayımları kısmen yumuşatmışlardır (Kutlar, 2007: 335). 

Yanlış olan hipotezi reddetme olasılığı bakımından bir testin gücü hesaplanır. Bu 

doğrultuda Dickey- Fuller testlerinin gücü düşük seviyededir. Çünkü bu testler birim 

kökü ve yakın birim kökü ayrıt etmede yetersiz kalmaktadır. Veri aralığını genişleterek 

test gücünün düşüklüğü sorunu çözülebilir. Bunlara ek olarak ADF testi, test 

denklemindeki terimlerin ilave farklarının dahil edilmesini gerekli kılar. Buda 

serbestlik derecesinde bir azalmaya ve test sürecinin gücünde bir azalmaya sebep olur. 

DF testinde seriler üzerinde trendin etkisini ve bu trende bağlı olarak ortaya 

çıkabilecek hata terimlerinin standart hatasının farklı olmasına bağlı etkiler 

bulunmamaktadır. Bu durum Phillips ile Perron tarından eleştirilmiş ve Phillips-

Perron(PP) birim kök testi geliştirilmiştir. DF ve ADF testlerinin hata terimine yönelik 

varsayımlarına kıyasla PP testi daha bir esneklik göstermektedir. 

PP Birim Kök Testi Sonuçları 

GSYH ve ithalat serilerine sabit terimde olmak üzere düzey değerde ve birincil farkları 

alınarak PP testi uygulanmıştır. Tablo 8’de yer alan PP birim kök testinde, düzey 

değerde hesaplanan değerin çeşitli anlamlılık düzeylerinde tablo mutlak değerinden 

daha küçük olması sebebiyle seri durağan değildir ve birim kök içerir. Birinci farkı 

alınan serilerde hesaplanan değer, çeşitli anlamlılık düzeylerinin mutlak değerinden 

büyük olduğundan seriler durağan hale gelir ve birim kök içermezler. 

Tablo 8: PP Birim Kök Testi Sonuçları 

GSYH PP Testi 

Düzey 

 

 

Sabit 

teriml

i 

 

Birinc

i Fark 

 

Sabit 

teriml

i 
 

İthalat PP Testi 

   Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -0.539704  0.8768 

Test critical values: 1% level  -3.515536  

 5% level  -2.898623  

 10% level  -2.586605  

 
   Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -15.45772  0.0001 

Test critical values: 1% level  -3.516676  

 5% level  -2.899115  

 10% level  -2.586866  
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Düzey 

Sabit 

teriml

i 
 

Birinc

i Fark  

Sabit 

teriml

i 

 

 

 

Granger Nedensellik Testi 

1969’da Granger tarafından başlatılan iktisatta nedensellik testleri, farklı yazarlar 

tarafından kullanılan farklı yaklaşımlarla geliştirilerek sürdürülmektedir. Bu testler 

uzun dönemli zaman serilerine uygulanabilmektedir. Seriler durağan olmalıdır. Ancak 

aynı derecede durağan olma zorunlulukları bulunmamaktadır. Granger testi örnek 

büyüklüğünden ve verilerin yıllık veya mevsimlik olma durumundan etkilenmektedir. 

Ayrıca ilişkilerdeki gecikmeli değişken sayısı da önem arz eder. Bütün bu olgulara 

dikkat etmek gerekmektedir (Tarı, 2014: 436). Granger nedensellik testi, iki değişken 

arasındaki ilişkinin bu değişkenlerin zamansal ilişkisinde bulunduğu varsayımı 

üzerine kurulur. 

Granger nedensellik testi sınama hipotezleri şu şekildedir: 

𝐻0 ∶  ∑ 𝛿𝑖 = 0 𝑚
𝑖=1  X Y’in Granger nedeni değildir.  

𝐻1 ∶  ∑ 𝛿𝑖 ≠ 0 𝑚
𝑖=1  X Y’in Granger nedenidir. 

Bu sınamada uygulanacak olan kısıtlı F testidir. 

Granger Nedensellik Testi Sonuçları 

GSYH ve ithalat serileri düzey değerde durağan olmadığı için serilerin birinci farkı 

alınarak durağan hale getirilmişlerdir. Granger nedensellik testi için serilerin birinci 

farkı kullanılacaktır.  

Vektör Otoregresyon (VAR) modeli, modeldeki içsel değişkenlerin hem kendileri hem 

de diğer içsel değişkenlerin belirli bir zamana kadarki gecikmeli değerlerini belirlemek 

adına kullanılan yöntemdir. Seriler arasındaki nedensellik ilişkisini araştırmak için ilk 

olarak ekonometrik paket programı üzerinden VAR modeli tahmin edilmiş ve 

optimum gecikme sayısı dört olarak tespit edilmiştir. 

Tablo 9: Granger Nedensellik Testi Sonuçları 

   Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -0.244974  0.9272 

Test critical values: 1% level  -3.515536  

 5% level  -2.898623  

 10% level  -2.586605  

    Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -11.42373  0.0001 

Test critical values: 1% level  -3.516676  

 5% level  -2.899115  

 10% level  -2.586866  
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Tablo 9 incelendiğinde bağımlı değişkenin GSYH, bağımsız değişkenin ithalat olduğu 

durumda İthalat olasılık değeri 0,05’ten küçük olduğu için H0 hipotezi reddedilir yani 

ithalat, GSYH’nın Granger nedenidir. İthalatın bağımlı değişken, GSYH’nın bağımsız 

değişken olduğu durumda GSYH’nın olasılık değeri 0,05’ten büyük olduğu için 

GSYH ithalatın Granger nedeni değildir yani H0 hipotezi kabul edilir. Granger 

nedensellik testi sonuçlarına göre değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisinin yönü 

şu şekildedir: 

➢ GSYH ve İthalat arasında tek yönlü nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. 

İthalattan, GSYH ’ya doğru tek yönlü nedensellik vardır. 

Etki- Tepki Analizi 

Etki tepki analizi, sistemdeki bir değişkende ortaya çıkan beklenmeyen bir şokun diğer 

değişkenler üzerindeki etkisinin görülmesinde ve belirlenmesinde kullanılmaktadır. 

Beklenmeyen şok, hata terimleri tarafından temsil edilir. Etki- tepki analizi için VAR 

modelinin durağan olması gereklidir (Kurt ve Terzi, 2007: 32).  

Etki- tepki analiz grafiklerinde yer alan kesikli çizgiler ±2 standart hatalık güven 

sınırlarını, düz çizgiler ise nokta tahminlerini göstermektedir. Etki- tepki analizleri 

Cholesky ayrıştırmasına göre yapılmıştır. 
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Tablo 10: Etki- Tepki Analizi Sonuçları 

 

Tablo 10’da yer alan etki- tepki analizleri incelendiğinde; GSYH’daki bir birimlik 

şokun ithalat değişkeni üzerindeki etkisi ise ilk üç ayda pozitif olmak üzere negatif ve 

pozitif dalgalanma seyredilmiştir. İthalat değişkeninde meydana gelen bir birimlik 

şokun GSYH üzerindeki etkisi ilk aylarda pozitif azalan dördüncü ayda negatif, beşinci 

ayda pozitif daha sonra ise negatif ve pozitif dalgalanmalar sergilemiştir. Son olarak 

bakıldığında değişkenlerin etki- tepki analizi sonuçları ile Granger nedensellik testi 

sonuçları paralellik göstermektedir. 

 

SONUÇ 

Dış ticaret ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, 

kullanılan yöntem, dönem ve değişkenler itibariyle farklılık göstermektedir. Bu 

çalışmada 2000-2019 yılları arasında üçer aylık veriler kullanılarak Türkiye’nin 

ekonomik büyümesinde ithalatın etkili olup olmadığına bakılmıştır. Analizde seriler 

birinci farkları alınarak durağanlaştırılmıştır ve serilerin durağan durumdayken birim 

kök içermediği gözlemlenmiştir. Daha sonra ise Granger nedensellik testi ve Etki- 

Tepki analizi ile ilişkinin yönü belirlenmeye çalışılmıştır. 

Granger nedensellik testi sonuçlarına göre ele alınan yıllar arasında Türkiye’de 

ithalattan ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik olduğu gözlemlenmiştir. 

Yapılan Etki- Tepki analizi sonuçları da Granger nedensellik testi sonuçlarıyla uyumlu 

çıkmıştır. 

İncelenen dönem itibariyle, ithalatın ekonomik büyümeyi etkilediği sonucuna 

ulaşılmış ve ithalata dayalı büyüme hipotezi kabul edilmiştir. 
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