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Editoryal
Adam Smith, Platon(Eflaton)’un aksine, bir toplulukta çeşitli meslekler
bulunmasının, o toplumdaki kişilerin farklı yeteneklere sahip bulunduklarından değil,
değişik yeteneklerin meslekler çeşitliliğinden ortaya çıktılarını belirtir.
Smith’e göre işte uzmanlaşmanın gerçek nedeninin, insanda bulunan takas ve ticaret
güdüsüdür, diğer canlı varlıklar arasında bu önemli bir farklılıktır. Ona göre “Hiçbir
kimse bir köpeğin bir kemik parçasını, başka bir kemik parçası için, bir diğer köpekle
adilane ve biliçli bir şekilde mübadele ettiğini görmedi.
Smith’in piyasalara ayırdığı rol kendisini piyasaların nasıl çalıştıkları üzerinde
spekülasyonlara götürdü. Herhangi bir metanın gerçek ve doğal değerinin bu metanın
yapılmasında sarf edilen emekle ölçülebileceğini belirtti.
Bir değeri olacağını düşünmedikçe, hiçbir kimse hiçbir şey üretmez. Eğer arzu
ettiğimiz bir eşyayı satın almak, bu eşyayı kendimizin yapmasından daha ucuza mal
olacak ise, satın almayı tercih eder, ve karşılığında, bu değiş tokuşta yer alan diğer
tarafın (emek olarak) kendisinin yapabileceğinden daha ucuza edeceği bir şey veririz.
Bu durum ise uzmanlaşma ve ticaretin her iki taraf için kazançlı olduğunu gösterir.
Bir eşyanın doğal değeri, sadece onu oluşturmak için gerekli zamana değil, emeğin
yoğunluğunu işçinin ustalık kazanma yolunda geçtiği eğitim ve diğer faktörlerle
bağlıdır.
İşte bu nedenle iktisat biliminin temel yapı taşlarıyla ilgili olan karşımızda bir boşluk
olarak durmaktadır. Bilim olma iddiasını en çok hak eden iktisadın gelişimine
katkıda bulunmak isteyen değerli akademisyenlerin çalışmalarını dergimize
beklemekteyiz.
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İÇİNDEKİLER

TÜRKİYE’DE ÜRETİCİ FİYATLARI İLE TÜKETİCİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK
İLİŞKİSİ: 2005-2016

1-16

Cem SAATÇİOĞLU/Orhan KARACA

KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİNDE KULLANILAN NİHAİ SIRALAMA YÖNTEMİNDE ÜÇ
NİHAİ SIRALAMA DEĞERİNİN BİRER TAMSAYI ŞEKLİNDE ÇIKMAMASININ TOPSIS
YÖNTEMİ İLE ÇÖZÜMLENMESİ

17-40

Öğr. Gör. Dr. Osman YAKIT

TÜRKİYE DOĞALGAZ PİYASALARINDA FİYAT BELİRLEME SÜRECİNİ ETKİLEYEN
FAKTÖRLER
Pınar TORUN

41-51

OECD ÜLKELERİNDE SAĞLIK HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ
ETKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ

Yrd.Doç.Dr . Ahmet KAMACI/ Hediye UĞURLU YAZICI

52-69

Hava Kirliliği ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Zamanla Değişen Panel Nedensellik Analizi
Prof.Dr. Ekrem GÜL/Arş.Gör. Veysel İNAL

70-82

SAKARYA İKTİSAT DERGİSİ CİLT 6, SAYI 2, 2017, SS. 1-16
THE SAKARYA JOURNAL OF ECONOMICS, VOLUME 6, NUMBER 2, 2017, PP. 1-16

TÜRKİYE’DE ÜRETİCİ FİYATLARI İLE TÜKETİCİ FİYATLARI
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ÖZET
Bu çalışmada Türkiye’deki üretici ve tüketici fiyatları arasındaki nedensellik ilişkisi araştırılmıştır. Çalışmanın örneklem periyodu Ocak 2005-Aralık 2016 dönemidir.
Bu iki değişken arasındaki nedensellik ilişkisi üzerine literatürdeki geleneksel görüş,
üretici fiyatlarından tüketici fiyatlarına doğru tek yönlü nedensellik olduğu şeklindedir. Bu çalışmanın sonuçları, geleneksel görüşe uygun bir biçimde, Türkiye’de üretici
fiyatlarından tüketici fiyatlarına doğru tek yönlü nedensellik olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Üretici Fiyatları, Tüketici Fiyatları, Enflasyon, Nedensellik
Jel Sınıflaması: C32, E31

CAUSALITY RELATIONSHIP BETWEEN PRODUCER PRICES AND
CONSUMER PRICES IN TURKEY: 2005-2016

ABSTRACT
In this study, the causality relationship between producer and consumer prices in
Turkey is examined. The sample period of the study is from January 2005 to December
2016. The conventional wisdom in the literature on the causality relationship between
these two variables is that there is unidirectional causality running from producer prices to consumer prices. The results of this study, in accordance with the conventional
wisdom, indicated that
there is unidirectional causality running from
producer prices to consumer prices.
Keywords: Producer Prices, Consumer Prices, Inflation, Causality
Jel Classifications: C32, E31
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1. Giriş
Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), enflasyonun ölçümünde kullanılan iki temel göstergedir1. ÜFE üretim faaliyetinde yer alan maddelerin
fiyatlarındaki değişiklikleri, TÜFE ise tüketici tarafından satın alınan mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişiklikleri ölçmek için kullanılmaktadır. Bu iki enflasyon göstergesi arasında nasıl bir ilişki olduğu bugüne kadar pek çok iktisatçının ilgisini çekmiştir (örn. bkz. Silver ve Wallace, 1980; Guthrie, 1981; Colclough ve Lange, 1982;
Jones, 1986; Cushing ve McGarvey, 1990; Clark, 1995; Caporale vd., 2002; Gang vd.,
2009; Sidaoui vd., 2009; Akçay, 2011; Alemu, 2012; Tiwari, 2012; Tiwari, vd., 2014).
Bu ilişki de genelde nedensellik analizleri çerçevesinde ele alınmıştır. Bunun nedeni
ise ekonomik kamuoyunda üretici fiyatlarından tüketici fiyatlarına doğru bir nedensellik olduğu görüşünün yaygın olması ama teorik olarak ters yönde bir nedenselliği
mümkün kılacak olguların da mevcut bulunmasıdır. Bu durum bazı iktisatçıların bu
ilişkide en azından bir geri besleme sürecinin de olabileceğini ileri sürmelerine neden
olmuştur. Nitekim yapılan ampirik çalışmalarda yaygın görüşe uygun olarak üretici
fiyatlarından tüketici fiyatlarına doğru tek yönlü nedensellik bulanlar olduğu gibi (bkz.
Silver ve Wallace, 1980; Caporale vd., 2002; Sidaoui vd., 2009), iki değişken arasında
karşılıklı nedensellik tespit edenler (bkz. Colclough ve Lange, 1982; Jones, 1986;
Tiwari vd., 2014) ve hatta tüketici fiyatlarından üretici fiyatlarına doğru tek yönlü nedensellik olduğu bulgusuna ulaşanlar da vardır (bkz. Gang vd., 2009; Tiwari, 2012).
Ayrıca Cushing ve McGarvey (1990) gibi üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasında
önemli bir ilişkinin mevcut olmadığı bulgusunu elde edenler de bulunmaktadır.
Üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasındaki ilişki son yıllarda Türkiye’de de bazı
iktisatçıların ilgisini çekmiştir (bkz. Akdi vd., 2006; Zortuk, 2008; Tarı vd., 2009; Saraç ve Karagöz, 2010; Abdioğlu ve Korkmaz, 2012; Ülke ve Ergun, 2014; Erdem ve
Yamak, 2014). Bu alanda Türkiye üzerine yapılan çalışmalar da daha çok nedensellik
analizlerini içermektedir. Ancak Türkiye üzerine yapılan çalışmaların sonuçları da oldukça karmaşıktır. Saraç ve Karagöz (2010) üretici fiyatlarından tüketici fiyatlarına
doğru tek yönlü nedensellik bulurken, Zortuk (2008) tüketici fiyatlarından üretici fiyatlarına doğru tek yönlü nedensellik tespit etmiş, Abdioğlu ve Korkmaz (2012) ise
üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasında çift yönlü nedensellik olduğu bulgusuna
ulaşmıştır. Tarı vd. (2009) ile Ülke ve Ergun’un (2014) kısa ve uzun dönem için farklı
Türkiye’de 2004 yılına kadar kullanılan Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE), ÜFE’nin eski biçimidir.
İki endeks arasındaki temel fark, TEFE’de fiyatların üreticiler yanında toptan satış noktalarından da
derlenmesi ve bu nedenle katma değer vergisi gibi vergileri içermesi, ÜFE’de ise fiyatların sadece üreticilerden derlenmesi nedeniyle bu tür vergilerin içerilmemesidir (Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK],
2008: 38). Diğer ülkelerde de geçmiş yıllarda TEFE’nin kullanıldığı olmuştur ve hatta hala TEFE’yi
kullanan ülkeler bulunmaktadır. Bu çalışmada bu ayrım belirtilmeyecek, TEFE’den de ÜFE olarak bahsedilecektir. Öte yandan TÜİK 2014 yılından beri ÜFE’yi yurtiçi ve yurtdışı olarak ayrı ayrı yayınlamaktadır. Bu çalışmada bahsedilen ÜFE, yurtiçi ÜFE’dir.
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sonuçlar bulması da Türkiye’deki durumun ne olduğu konusunda kafaları karıştırmaktadır.
Üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasında nasıl bir ilişki olduğunun doğru olarak
tespit edilmesi, özellikle para politikası yapıcıları için önem taşımaktadır. Türkiye üzerine yapılmış çalışmaların karmaşık sonuçlar vermesi, bu konuda hala yeni çalışmalar
yapılması gerektiğini düşündürmektedir. İşte bu çalışmanın amacı da bunu yapmak ve
Türkiye’deki üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasındaki nedensellik ilişkisini yeniden ele almaktadır. Çalışmanın kalan bölümü şöyle organize edilmiştir. İkinci Bölüm’de ilgili literatür hakkında kısaca bilgi verilmiştir. Üçüncü Bölüm’de çalışmada
kullanılan veri seti tanıtılmıştır. Dördüncü Bölüm’de yapılan analizlerin sonuçları aktarılmıştır. Beşinci Bölüm’de ise çalışmanın sonuçları özetlenmiş ve değerlendirilmiştir.
2. Literatür Özeti
Ekonomik kamuoyunda üretici fiyatlarından tüketici fiyatlarına doğru bir nedensellik
ilişkisi olduğu görüşü yaygındır. Bu görüş, üretimin tüketimden önce gelmesine ve
ekonomide mark-up fiyatlama davranışının hakim olduğu kanısına dayanmaktadır.
Mark-up fiyatlama, firmaların sattıkları ürünlerin fiyatlarını birim maliyet üzerine bir
kâr payı ekleyerek belirlemeleridir. Bu görüşe göre, üretici fiyatlarının artmasıyla girdi
maliyetlerinin yükselmesi nihai tüketiciye yönelik üretim yapan firmaların ürünlerine
zam yapmalarını getirmekte, böylece tüketici fiyatları da yükselmektedir. Bu durum,
ÜFE enflasyonunun yükseldiği dönemlerde, bir süre sonra TÜFE enflasyonunun da
yükseleceği beklentisine yol açmaktadır.
Fakat üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasındaki ilişkinin bu beklentiye uygun olarak gerçekleşmesini engelleyebilecek bazı faktörler vardır. Birincisi, Clark’ın (1995:
27-28) dikkat çektiği gibi, girdi maliyetleri üretim sürecindeki maliyet unsurlarından
sadece birini oluşturmaktadır. Üretim maliyetleri girdi maliyetleri yanında sermaye ve
emek maliyetleri ile verimliliğe de bağlıdır. Girdi maliyetlerinin toplam üretim maliyeti içindeki payı ne kadar düşükse, bu maliyetlerdeki artışın nihai ürün fiyatlarına
yansıma derecesi de o kadar düşük olacaktır. Girdi maliyetleri artarken diğer maliyet
kalemlerinde düşüş olması ve/veya verimliliğin yükselmesi halinde, firmaların girdi
maliyetlerindeki artışı nihai ürün fiyatlarına hiç yansıtmaması da söz konusu olabilecektir. Özellikle rekabetin yoğun olduğu sektörlerde bu durumun gerçekleşmesi beklenebilir. İkincisi, Colclough ve Lange (1982) tarafından belirtildiği gibi, ekonomide
mark-up fiyatlama yanında türev talep modeline dayalı bir fiyatlama davranışı da olabilir. Buna göre, nihai ürünlere yönelik tüketici talebindeki artış firmaları daha fazla
üretim yapmaya yönelterek girdi talebini arttırabilir. Böyle bir durumda önce tüketici
fiyatları sonra da üretici fiyatları artacaktır. Böylece tüketici fiyatlarından üretici fiyatlarına doğru bir nedensellik ortaya çıkacaktır. Üçüncüsü, ÜFE ile TÜFE arasında, iki
3
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endeksteki fiyat hareketlerinin birbirine yansıma derecesini azaltabilecek bazı kapsam
farklılıkları vardır (Clark, 1995: 26-27). ÜFE sadece yurtiçinde üretilen malları içerirken, TÜFE’de ithal edilen mallar ile hizmetler de kapsanmaktadır. Bu durumda
ÜFE’deki bir artış (düşüş), aynı anda ithal malların ya da hizmetlerin fiyatları düşüyorsa (artıyorsa), TÜFE’ye ya hiç yansımayacak ya da çok az yansıyacaktır.
Nitekim bu konuda yapılan ampirik çalışmalar farklı sonuçlar vermiştir. Konuyu ABD
örneğinde ele alan çalışmalarda Silver ve Wallace (1980) ÜFE’den TÜFE’ye doğru
tek yönlü nedensellik bulurken, Colclough ve Lange (1982) ile Jones (1986) iki yönlü
nedensellik tespit etmiş, Cushing ve McGarvey (1990) ise iki değişken arasında önemli
bir ilişki bulunmadığı sonucuna varmıştır. G-7 ülkelerindeki (Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD) durumu inceleyen Caporale vd. (2002), nedenselliğin üretici fiyatlarından tüketici fiyatlarına doğru olduğunu öne süren geleneksel görüşü destekleyen bulgulara ulaşmıştır. Sidaoui vd. (2009) Meksika’da, Alemu
(2012) Güney Afrika’da üretici fiyatlarından tüketici fiyatlarına doğru tek yönlü nedensellik bulmuştur. Gang vd. (2009) Çin’de, Tiwari (2012) Avustralya’da tüketici
fiyatlarından üretici fiyatlarına doğru tek yönlü nedensellik tespit etmiştir. Tiwari vd.
(2014) Meksika’da üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasında karşılıklı nedensellik
olduğu sonucuna varmıştır. Beş Avrupa ülkesindeki durumu araştıran Akçay (2011)
ise Finlandiya ve Fransa’da üretici fiyatlarından tüketici fiyatlarına doğru tek yönlü
nedensellik bulmuş, Almanya’da çift yönlü nedensellik bulgusuna ulaşmış, Hollanda
ve İsveç’te ise iki değişken arasında herhangi bir nedensellik tespit edememiştir.
Türkiye üzerine yapılan çalışmaların sonuçları da karmaşıktır. Zortuk (2008), Ocak
1986-Aralık 2004 döneminde ÜFE’den TÜFE’ye doğru tek yönlü nedensellik bulmuştur. Tarı vd. (2009), 1987:1-2008:4 dönemine ait üçer aylık verilerle çalışmış ve kısa
dönemde ÜFE’den TÜFE’ye doğru nedensellik bulunduğu ama uzun dönemde nedenselliğin yönünün TÜFE’den ÜFE’ye doğru olduğu sonucuna varmıştır. Saraç ve Karagöz (2010), Ocak 1994-Aralık 2009 dönemi için hem kısa hem de uzun dönemde
ÜFE’den TÜFE’ye doğru tek yönlü nedensellik tespit etmiştir. Abdioğlu ve Korkmaz
(2012), Ocak 2003-Şubat 2012 dönemi için uzun dönemde ÜFE ile TÜFE arasında bir
ilişki olmadığını, kısa dönemde ise çift yönlü nedensellik olduğunu bulmuştur. Ülke
ve Ergun (2014), Ocak 2003-Aralık 2013 dönemi için uzun dönemde TÜFE’den
ÜFE’ye doğru tek yönlü nedensellik olduğu, kısa dönemde ise herhangi bir nedensellik
ilişkisi bulunmadığı bulgusunu elde etmiştir.
Türkiye’ye ilişkin sonuçların bu kadar farklı olmasının bir nedeni ele alınan dönemlerin farklı olması olabilir. Ancak aşağı yukarı aynı dönemin ele alındığı ve benzer yöntemlerin (Johansen eşbütünleşme testi, vektör hata düzeltme modeli, Granger nedensellik analizi) kullanıldığı son iki çalışmanın sonuçlarının da birbirinden farklı olması
anlaşılabilir değildir. Bu durum Türkiye’deki üretici fiyatları ile tüketici fiyatları ara-
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sındaki nedensellik ilişkisinin yeniden ele alınmasının faydalı olacağını düşündürmektedir. Bu konuda yeni çalışmalar yapılması, Türkiye’deki üretici ve tüketici fiyatları
arasındaki ilişkinin daha doğru bir şekilde tespit edilmesine katkıda bulunabilecektir.
3. Veri Seti ve Ön Testler
Çalışmada kullanılan veri seti TÜİK tarafından yayınlanan 2003=100 bazlı aylık
TÜFE ve ÜFE serilerinden oluşmaktadır. Çalışmada bu serilerin Ocak 2003-Aralık
2016 dönemine ait 168 gözlemi kullanılmıştır. Ancak bazı testlerdeki gecikmeli terimler nedeniyle ekonometrik analizler Ocak 2005-Aralık 2016 dönemine ait 144 gözlem
üzerinden yapılmıştır. İlk 24 gözlem söz konusu gecikmeli terimler için ayrılmıştır.
Stock ve Watson (2012: 586) tarafından da ifade edildiği gibi, zaman serisi regresyonlarında çeşitli bilgi kriterleri kullanılarak uygun gecikme uzunlukları seçilirken, rakip
modellerin aynı gözlem sayısına sahip olması büyük önem taşımaktadır.
Çalışmada kullanılan iki değişkenin doğal logaritması alınmış biçimleri (LTÜFE ve
LÜFE) ile logaritmik birinci sıra farkları (DLTÜFE ve DLÜFE) Şekil 1’de verilmektedir. Söz konusu değişkenlerin logaritmik birinci sıra farkları, yaklaşık olarak, aylık
enflasyon oranlarına karşılık gelmektedir.
Çalışmanın amacı olan üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasındaki nedensellik ilişkisinin araştırılmasına geçmeden önce, kullanılan değişkenlerin zaman serisi özelliklerini ortaya koyacak bazı ön testlerin yapılması gerekmektedir2. Çünkü ekonometrik
analizlerde kullanılan değişkenlerin zaman serisi özelliklerinin dikkate alınmaması
yanlış sonuçlara ulaşılmasına neden olabilmektedir. Mesela Granger ve Newbold
(1974) durağan olmayan zaman serileriyle çalışılması halinde “sahte regresyon” problemiyle karşılaşılabileceğini göstermiştir. Sahte regresyon, değişkenler arasında gerçekte olmayan ilişkilerin elde edilmesidir. Bu tür sorunlarla karşılaşmamak için kullanılan değişkenlerin zaman serisi özelliklerini tespit etmek ve bu özelliklere uygun analiz yöntemlerini kullanmak gerekmektedir.

2

Çalışmadaki tüm analizler Eviews 9.0 ekonometri paket programıyla yapılmıştır.
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Şekil 1. Çalışmada Kullanılan Değişkenlerin Logaritmaları ve
Logaritmik Birinci Sıra Farkları
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Tarı ve Bozkurt’un (2006) izinden gidilerek, ön testlere, çalışmada kullanılan değişkenlerin deterministik özellikleri incelenerek başlanmıştır. Değişkenlerin deterministik özelliklerinin tespit edilmesi, yapılacak analizlerde önsel bilgi olarak işe yarayacaktır. Değişkenlerin deterministik özelliklerini tespit etmek amacıyla, her değişken
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için sabit terim, trend değişkeni ve 11 adet merkezileştirilmiş mevsimsel kukla değişken kullanılarak regresyon analizleri yapılmıştır. Bu regresyon analizlerinin sonuçları
Tablo 1’de verilmektedir. Bu sonuçlar, çalışmada kullanılan iki değişkenin de sabit
terim ve trend içerdiğini göstermektedir. Tablo 1’deki sonuçlardan LTÜFE’nin mevsimsellik içerdiği, LÜFE’nin ise mevsimsellik içermediği de görülmektedir. Bu sonuçlar ekonometrik analizler yapılırken göz önünde tutulacaktır.
Tablo 1. Değişkenlerin Deterministik Özellikleri
LTÜFE
LÜFE
Katsayı
t istatistiği
Katsayı
t istatistiği
Sabit terim
4.5921
715.20***
4.6349
410.27***
Trend
0.0065
128.47***
0.0059
55.98***
mev01
0.0035
1.31
0.0002
0.03
mev02
0.0018
0.48
0.0029
0.39
mev03
0.0018
0.41
0.0081
0.94
mev04
0.0053
1.07
0.0141
1.39
mev05
0.0062
1.31
0.0145
1.38
mev06
-0.0019
-0.42
0.0133
1.29
mev07
-0.0074
-1.44
0.0093
0.83
mev08
-0.0125
-2.91***
0.0072
0.78
mev09
-0.0114
-2.90***
0.0086
1.02
mev10
0.0016
0.45
0.0086
1.08
mev11
0.0036
1.40
0.0042
0.74
F testi
5.43 (0.000)
0.32 (0.979)
Not: Regresyon analizlerinde Ocak 2005-Aralık 2016 dönemine ait 144 gözlem
kullanılmıştır. mev değişkenleri merkezileştirilmiş mevsimsel kukla değişkenlerdir. Regresyon analizleri, olası ardışık bağımlılık ve değişen varyans sorunlarından
kaçınmak için, değişen varyans ve ardışık bağımlılık tutarlı (heteroskedasticity
and autocorrelation consistent: HAC) sağlam standart hatalarla yapılmıştır. Tabloda sağlam standart hatalarla hesaplanan t istatistikleri rapor edilmiştir. ***, **
ve * işaretleri, %1, %5 ve %10 düzeylerinde istatistiksel anlamlılığı ifade etmektedir. F testi, mevsimsel kukla değişkenlerin ortak anlamlılığını sınamak için yapılmıştır. Bu testte parantez içindeki değerler kesin olasılık (p) değerleridir. F testinde kesin olasılık değerlerinin düşük olması ortak anlamlılığı göstermektedir.

Ön testlerin ikinci adımı, ele alınan değişkenlerin durağan olup olmadıklarının belirlenmesidir. Bu amaçla literatürde sık kullanılan iki yöntem olan genişletilmiş DickeyFuller (ADF) ve Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) testlerine başvurulmuştur. Dickey ve Fuller (1979 ve 1981) tarafından geliştirilen ADF testinde serinin birim
kök içerdiği yani durağan olmadığı sıfır hipotezi test edilirken, Kwiatkowski vd.
(1992) tarafından geliştirilen KPSS testinde serinin birim kök içermediği yani durağan
olduğu sıfır hipotezi test edilmektedir.

7
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Tablo 2. Değişkenlerin Durağanlığının Belirlenmesi
G
ADF istatistiği
b
KPSS istatistiği
Düzey
LTÜFE
12
-2.297
8
0.188**
LÜFE
1
-4.174***
9
0.125*
Birinci fark
DLTÜFE
11
-4.059***
48
0.178
DLÜFE
1
-7.788***
1
0.032
Not: ADF ve KPSS testlerinde Ocak 2005-Aralık 2016 dönemine ait 144 gözlem
kullanılmıştır. Deterministik özellikler dikkate alınarak, ADF ve KPSS testleri değişkenlerin düzey değerleri için sabit terim ve trend değişkeniyle birlikte, birinci
fark değerleri için sadece sabit terimle yapılmıştır. ADF testinde, g, maksimum
gecikme 12 olmak üzere, Akaike Bilgi Kriteri (AIC) ile seçilen gecikme uzunluklarıdır. KPSS testinde, b, program tarafından otomatik olarak belirlenen bant genişlikleridir. ***, ** ve * işaretleri, %1, %5 ve %10 istatistiksel anlamlılık düzeylerinde sıfır hipotezinin reddedildiğini ifade etmektedir. Sıfır hipotezi, ADF testinde seride birim kök olduğu yani serinin durağan olmadığı, KPSS testinde ise
seride birim kök olmadığı yani serinin durağan olduğu şeklindedir.

ADF ve KPSS testlerinin sonuçları Tablo 2’de verilmektedir. Değişkenlerin deterministik özellikleri dikkate alınarak, ADF ve KPSS testleri düzey değerleri için sabit terim ve trend değişkeniyle birlikte, birinci fark değerleri için ise sadece sabit terimle
yapılmıştır. Çünkü, Şekil 1’de görüldüğü gibi, değişkenlerin birinci sıra farkları alındığında trend ortadan kalkmaktadır. Tablo 2’deki sonuçlara göre, LTÜFE değişkeni
düzeyde durağan değilken birinci farkı alındığında durağan hale gelmektedir. LÜFE
değişkeni için ise durum biraz karışıktır. ADF testi LÜFE’nin düzeyde trend durağan
olabileceğine işaret etmektedir. Bu sonuç üzerine LÜFE değişkeninin düzeyde trend
durağan olması ihtimalinin ekonometrik analizler yapılırken dikkate alınmasına ve
buna uygun bir yöntem seçilmesine karar verilmiştir.
4. Yöntem ve Analiz Sonuçları
Değişkenlerin zaman serisi özelliklerinin ortaya konulduğu ön testlerin sonuçları dikkate alınarak, bu çalışmada Türkiye’de üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasındaki
nedensellik ilişkisinin araştırılmasında Toda-Yamamoto yöntemi kullanılmıştır. Uygulamalı iktisatta zaman serileri arasındaki nedensellik ilişkilerinin araştırılmasında
kullanılan yöntemlerin temelini Granger’ın 1969 tarihli ünlü makalesi oluşturmaktadır. Granger (1969), zaman serileri arasındaki öncelik-sonralık ilişkisine dayanan bir
nedensellik testi geliştirmiştir. Bu testin orijinal halinde değişkenlerin zaman serisi
özellikleri dikkate alınmamıştır. Ancak zaman serisi literatüründe yaşanan gelişmeler
sonrasında Granger nedensellik testi bazı değişiklikler geçirmiş ve bazı türevleri de
ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri de Toda ve Yamamoto (1995) tarafından geliştirilmiştir. Toda-Yamamoto (TY) nedensellik testi, kullanılan seriler durağan olmasalar ve
8
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aynı derecede farkı alındığında durağan hale gelmeseler bile, sahte regresyon problemiyle karşılaşmadan düzey değerleriyle çalışma olanağını vermektedir. Bu avantajları,
TY yöntemini, bizim çalışmamızdaki değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisinin
araştırılması için uygun kılmaktadır.
TY nedensellik testi bir Vektör Otoregresyon (Vector Autoregression: VAR) modeli
üzerinden uygulanır. Bu test uygulanırken VAR modeli 𝑘 + 𝑑𝑚𝑎𝑥 adet gecikme ile
tahmin edilir. Burada k VAR modelinin uygun gecikme uzunluğunu, 𝑑𝑚𝑎𝑥 ise değişkenlerin maksimum bütünleşme derecesini göstermektedir. Model tahmin edildikten
sonra katsayıların ilk k tanesinin ortak anlamlılığı için Wald testi yapılmakta ve buna
göre nedenselliğe karar verilmektedir. İki değişkenli basit bir VAR modeli için TY
nedensellik testinin uygulaması aşağıdaki gibi gösterilebilir:
𝑑𝑚𝑎𝑥

𝑘

𝑌𝑡 = 𝛼 + ∑ 𝛽1𝑖 𝑌𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽2𝑗 𝑌𝑡−𝑗
𝑖=1

𝑗=𝑘+1
𝑑𝑚𝑎𝑥

𝑘

(1)

+ ∑ 𝛾1𝑖 𝑋𝑡−𝑖 + ∑ 𝛾2𝑗 𝑋𝑡−𝑗 + 𝜀1𝑡
𝑖=1

𝑗=𝑘+1
𝑑𝑚𝑎𝑥

𝑘

𝑋𝑡 = 𝛿 + ∑ 𝜌1𝑖 𝑋𝑡−𝑖 + ∑ 𝜌2𝑗 𝑋𝑡−𝑗
𝑖=1

𝑗=𝑘+1
𝑑𝑚𝑎𝑥

𝑘

(2)

+ ∑ 𝜎1𝑖 𝑌𝑡−𝑖 + ∑ 𝜎2𝑗 𝑌𝑡−𝑗 + 𝜀2𝑡
𝑖=1

𝑗=𝑘+1

TY nedensellik testinde (1) numaralı denklemdeki 𝛾1𝑖 ve (2) numaralı denklemdeki
𝜎1𝑖 katsayılarının grup halinde sıfıra eşit olup olmadıklarına bakılır. 𝛾1𝑖 katsayıları belirli bir istatistiksel anlamlılık düzeyinde sıfırdan farklıysa X’in Y’nin nedeni olduğu
anlaşılır. 𝜎1𝑖 katsayıları belirli bir istatistiksel anlamlılık düzeyinde sıfırdan farklıysa
Y’nin X’in nedeni olduğuna hükmedilir. Bu iki durum aynı anda gerçekleşiyorsa iki
değişken arasında karşılıklı nedensellik olduğu sonucuna varılır. İki durum da geçerli
olmadığında ise iki değişken arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi yok demektir.
Çalışmada ele aldığımız değişkenlerin zaman serisi özelliklerinin incelendiği önceki
kısımda elde edilen sonuçlar, LTÜFE ve LÜFE için maksimum bütünleşme derecesinin 1 olduğunu göstermiştir. VAR modelinin uygun gecikme uzunluğunun tespit edilmesi için ise çeşitli bilgi kriterlerine başvurulmuştur. Burada değişkenlerin zaman serisi özellikleri dikkate alınarak, VAR modeline dışsal olarak trend değişkeni ve 11 adet
merkezileştirilmiş mevsimsel kukla değişken de eklenmiştir. Maksimum gecikme
uzunluğu ise aylık verilerle çalışmamızdan hareketle 12 olarak belirlenmiştir. Tablo
9
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3’teki sonuçlar bu şekilde kurulan VAR modeli için uygun gecikme uzunluğunun 2
olduğunu göstermektedir. Kullanılan beş bilgi kriterinden dördü bu sonucu vermektedir. Ancak VAR modelinin sonuçlarının güvenilir olabilmesi için bazı tanı testlerini
geçmesi gerekmektedir. Bu testlerden biri de hata terimlerinde ardışık bağımlılık bulunup bulunmadığıdır. 2 gecikmeli VAR modeli için yapılan testler ise hata terimlerinde ardışık bağımlılık olduğunu göstermiştir. Bu nedenle VAR modeli beşinci kriterin uygun olduğunu gösterdiği 5 gecikme ile kurulmuştur. Ayrıca 3 ve 4 gecikmeli
modeller de denenmiş ama bunlarda da ardışık bağımlılık sorununun bulunduğu görülmüştür. 5 gecikmeli modelde ise ardışık bağımlılık olmadığı gibi değişen varyans
ve hata terimlerinin normal dağılmaması gibi sorunlar da yoktur. Ayrıca 5 gecikmeli
model istikrarlı bir yapıya da sahiptir3.
Tablo 3. VAR Modelinin Uygun Gecikme Uzunluğunun Seçilmesi
Gecikme
LR
FPE
AIC
SC
HQ
sayısı
0
8.6E-08
-10.59
-10.06
-10.37
1
421.17
3.5E-09
-13.80
-13.18
-13.55
2
25.59
3.0E-09*
-13.95*
-13.25*
-13.66*
3
2.49
3.1E-09
-13.91
-13.13
-13.59
4
0.36
3.3E-09
-13.86
-12.99
-13.51
5
9.68*
3.2E-09
-13.88
-12.93
-13.50
6
3.43
3.3E-09
-13.86
-12.83
-13.44
7
3.41
3.4E-09
-13.83
-12.72
-13.38
8
0.63
3.6E-09
-13.78
-12.58
-13.29
9
1.85
3.7E-09
-13.74
-12.46
-13.22
10
2.06
3.9E-09
-13.70
-12.34
-13.15
11
3.67
4.0E-09
-13.68
-12.24
-13.10
12
1.36
4.2E-09
-13.64
-12.11
-13.02
Not: VAR modeli, LTÜFE ve LÜFE değişkenlerinin Ocak 2005-Aralık 2016 dönemine ait 144 gözlemiyle kurulmuştur. Bu değişkenlerin zaman serisi özellikleri
dikkate alınarak, VAR modeline dışsal olarak trend değişkeni ve 11 adet merkezileştirilmiş mevsimsel kukla değişken eklenmiştir. LR: Olabilirlik Oranı, FPE: Son
Tahmin Hatası, AIC: Akaike Bilgi Kriteri, SC: Schwarz Bayesci Bilgi Kriteri, HQ:
Hannan-Quinn Bilgi Kriteri demektir. * işareti, ilgili kriterin uygun bulduğu gecikme uzunluğunu ifade etmektedir.

Yapılan tüm bu testlerden sonra TY nedensellik analizine geçilmiştir. Yapılan testlerde
elde edilen sonuçlara dayanılarak, TY nedensellik analizi için VAR modeli 𝑘 + 𝑑𝑚𝑎𝑥
= 5 + 1 = 6 gecikme ile kurulmuştur. Daha sonra bu gecikmelerin k’ye karşılık gelen
ilk beşine ait katsayılar için Wald testi yapılmış ve ki-kare istatistikleri hesaplanmıştır.
Bu ki-kare istatistikleri ile bunların kesin olasılık değerleri Tablo 4’te verilmektedir.
Bu testlerin sonuçları yerden kazanmak için burada rapor edilmemiştir ama istenirse yazardan temin
edilebilir.
3
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Bu sonuçlar, üretici fiyatlarından tüketici fiyatlarına doğru tek yönlü nedenselliğe işaret etmektedir. Çünkü LTÜFE’nin bağımlı değişken olduğu modelde LÜFE’nin gecikmeli terimlerinin katsayıları %10 istatistiksel anlamlılık seviyesinde sıfırdan farklı
çıkarken, LÜFE’nin bağımlı değişken olduğu modelde LTÜFE’nin gecikmeli terimlerinin katsayıları sıfırdan farklı çıkmamıştır.
Tablo 4. Toda-Yamamoto Nedensellik Analizi Sonuçları
Bağımsız değişkenler
Bağımlı değişkenler
LTÜFE
LÜFE
LTÜFE
10.24
(0.069)
LÜFE
5.22
(0.389)
Not: Tablodaki sayılar ki-kare istatistikleri, parantez içindeki sayılar bu istatistiklerin kesin olasılık değerleridir. Kesin olasılık değerinin sıfıra yakın olması, ilgili
bağımsız değişkenden bağımlı değişkene doğru bir nedenselliği ifade etmektedir.

Ancak uygulamalı ekonometrik çalışmalarda sadece bir tek sonuçla yetinilmesi doğru
değildir. Çünkü elde edilen sonucun analizler esnasında yapılan birtakım varsayımlardan etkilenmiş olması mümkündür. Bunun için elde edilen sonucun varsayımlardaki
değişmelere karşı duyarlı olup olmadığının incelenmesi gerekir. Nitekim Kennedy
(2008: 362-368), duyarlılık analizini uygulamalı ekonometrinin 10 emri arasında saymıştır.
Bu nedenle bu çalışmada son olarak bir duyarlılık analizi yapılmıştır. Duyarlılık analizi üç açıdan ele alınmıştır. Birincisi, çalışmada kullanılan değişkenlerin durağanlığının belirlenmesi aşamasında hata yapılmış olabileceği düşüncesiyle, her iki değişkenin
de düzeyde trend durağan olabileceği varsayımıyla, VAR modeli 𝑘 + 𝑑𝑚𝑎𝑥 = 5 + 0 =
5 gecikme ile yeniden kurularak nedensellik analizi tekrarlanmıştır. Kolayca görülebileceği gibi, bu seçenek standart Granger nedensellik analizine denk gelmektedir. İkincisi, değişkenlerden en azından birinin ikinci farkında durağan olabileceği varsayımıyla, VAR modeli 𝑘 + 𝑑𝑚𝑎𝑥 = 5 + 2 = 7 gecikmeyle tekrar kurularak yeni bir TY
nedensellik analizi yapılmıştır. Üçüncü olarak ise VAR modelinin gecikme yapısı değiştirilmeden, literatürdeki bazı çalışmalarda yapıldığı gibi, TY nedensellik analizi,
sistem yaklaşımıyla ve Görünürde İlişkisiz Regresyon (Seemingly Unrelated Regression: SUR) yöntemiyle çözülmüştür.
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Tablo 5. Duyarlılık Analizi Sonuçları
Bağımsız değişkenler
Bağımlı değişkenler
LTÜFE
LÜFE
𝑘 + 𝑑𝑚𝑎𝑥 = 5 + 0 = 5 gecikmeyle kurulan VAR modeli
LTÜFE
11.60
(0.041)
LÜFE
3.00
(0.700)
𝑘 + 𝑑𝑚𝑎𝑥 = 5 + 2 = 7 gecikmeyle kurulan VAR modeli
LTÜFE
9.34
(0.096)
LÜFE
5.35
(0.375)
𝑘 + 𝑑𝑚𝑎𝑥 = 5 + 1 = 6 gecikmeyle kurulup SUR yöntemiyle çözülen VAR modeli
LTÜFE
12.39
(0.030)
LÜFE
6.32
(0.276)
Not: Tablodaki sayılar ki-kare istatistikleri, parantez içindeki sayılar bu istatistiklerin kesin olasılık değerleridir. Kesin olasılık değerinin sıfıra yakın olması, ilgili
bağımsız değişkenden bağımlı değişkene doğru bir nedenselliği ifade etmektedir.

Bu üç varsayıma göre yapılan analizlerin sonuçları Tablo 5’te sunulmaktadır. Bu sonuçlar ilk ulaştığımız sonuçlarla tutarlıdır. Bu sonuçlar da üretici fiyatlarından tüketici
fiyatlarına doğru nedenselliğe işaret etmektedir. Bu da ilk ulaştığımız sonuçların, en
azından duyarlılık analizinde ele aldığımız varsayımlar açısından, sağlam olduğunu
göstermektedir.
5. Sonuç
Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), enflasyonun ölçümünde kullanılan iki temel göstergedir. ÜFE üretim faaliyetinde yer alan maddelerin
fiyatlarındaki değişiklikleri, TÜFE ise tüketici tarafından satın alınan mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişiklikleri ölçmek için kullanılmaktadır. Bu iki enflasyon göstergesi arasındaki ilişki konusunda geleneksel görüş üretici fiyatlarından tüketici fiyatlarına doğru bir nedensellik olduğu yönündedir. Bu görüş üretimin tüketimden önce
gelmesine ve ekonomide mark-up fiyatlama (satış fiyatının birim maliyet üzerine bir
kâr payı eklenerek belirlenmesi) davranışının hakim olduğu kanısına dayanmaktadır.
Fakat girdi maliyetlerinin toplam üretim maliyetinin tamamını oluşturmaması, ekonomide türev talep modeline dayalı bir fiyatlama davranışının da bulunabilmesi ve ÜFE
ile TÜFE arasındaki kapsam farklılıkları nedeniyle, üretici ve tüketici fiyatları arasındaki ilişki her zaman bu geleneksel görüşe uygun olarak gerçekleşmeyebilir. Nitekim
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bu konuda yapılan ampirik çalışmalar farklı sonuçlar vermiştir. Türkiye üzerine yapılan önceki çalışmalarda da farklı sonuçlar elde edilmiştir.
Bu çalışmada Türkiye’deki üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasındaki nedensellik
ilişkisi Ocak 2005-Aralık 2016 dönemi için araştırılmıştır. Yapılan ekonometrik analizler sonucunda üretici fiyatlarından tüketici fiyatlarına doğru tek yönlü bir nedensellik bulunmuştur. Bu sonuç Türkiye’de üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasındaki
nedensellik ilişkisinin geleneksel görüşe uygun olduğu anlamına gelmektedir.
Çalışmamızın sonucu Türkiye üzerine yapılan önceki çalışmalardan Zortuk (2008) ile
Saraç ve Karagöz’ün (2010) bulgularıyla uyuşmaktadır. Ulaştığımız sonuç Tarı vd.
(2009), Abdioğlu ve Korkmaz (2012) ve Ülke ve Ergun’un (2014) bulgularıyla ise
uyumlu değildir. Ulaştığımız sonucun özellikle son iki çalışmanın sonuçlarından farklı
olması dikkate değerdir. Çünkü bu çalışmalarda da bizimkiyle aynı veriler kullanılmış
ve bizimkine yakın bir dönemin analizi yapılmıştır. Buna rağmen üç çalışmada da
farklı sonuçların elde edilmesi ise daha çok kullanılan yöntemlerle ilgili gibi görünmektedir.

Kaynaklar

Abdioğlu, Z. ve Korkmaz, Ö. (2012). Tüketici ve üretici fiyat endekslerinde fiyat geçişkenliği: Alt sektörler, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 16(2), 65-81.
Akçay, S. (2011). The causal relationship between producer price index and consumer
price index: Empirical evidence from selected European countries, International
Journal of Economics and Finance, 3(6), 227-232.
Akdi, Y., Berument, H. ve Cilasun, S. M. (2006). The relationship between different
price indices: Evidence from Turkey, Physica A, 360(2), 483-492.
Alemu, Z. G. (2012). Causality links between consumer and producer price inflation
in South Africa, Applied Economics Letters, 19(1), 13-18.
Caporale, G. M., Katsimi, M. ve Pittis, N. (2002). Causality links between consumer
and producer prices: Some empirical evidence, Southern Economic Journal, 68(3),
703-711.
Clark, T. E. (1995). Do producer prices lead consumer prices?, Federal Reserve Bank
of Kansas City Economic Review, 80(3), 25-39.
13

Cem SAATÇİOĞLU/Orhan KARACA

Colclough, W. G. ve Lange, M. D. (1982). Empirical evidence of causality from consumer to wholesale prices, Journal of Econometrics, 19(2-3), 379-384.
Cushing, M. J. ve McGarvey, M. G. (1990). Feedback between wholesale and consumer price inflation: A reexamination of the evidence, Southern Economic Journal,
56(4), 1059-1072.
Dickey, D. A. ve Fuller, W. A. (1979). Distributions of the estimators for autoregressive time series with a unit root, Journal of the American Statistical Association,
74(366), 427-431.
Dickey, D. A. ve Fuller, W. A. (1981). Likelihood ratio statistics for autoregressive
time series with a unit root, Econometrica, 49(4), 1057-1072.
Erdem, H. F. ve Yamak, R. (2014). Üretici fiyat endeksi ve tüketici fiyat endeksi arasındaki geçişkenliğin derecesi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
14(4), 1-13.
Gang, F., Liping, H. ve Jiani, H. (2009). CPI vs. PPI: Which drives which?, Frontiers
of Economics in China, 4(3), 317-334.
Granger, C. W. J. (1969). Investigating causal relations by econometric models: Cross
spectral methods, Econometrica, 37(3), 424-438.
Granger, C. W. J. ve Newbold, P. (1974). Spurious regressions in econometrics, Journal of Econometrics, 2(2), 111-120.
Guthrie, R. S. (1981). The relationship between wholesale and consumer prices, Southern Economic Journal, 47(4), 1046-1055.
Jones, J. D. (1986). Consumer prices, wholesale prices and causality: More empirical
evidence for the U.S., 1947-1983, Empirical Economics, 11(1), 41-55.
Kennedy, P. (2008). A guide to econometrics (6th ed.). Malden, MA: Blackwell.
Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P. ve Shin, Y. (1992). Testing the null
hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root: How sure are we
that economic time series have a unit root?, Journal of Econometrics, 54(1-3), 159178.

14

SAKARYA İKTİSAT DERGİSİ CİLT 6, SAYI 2, 2017, SS. 1-16
THE SAKARYA JOURNAL OF ECONOMICS, VOLUME 6, NUMBER 2, 2017, PP. 1-16

Saraç, T. B. ve Karagöz, K. (2010). Türkiye’de tüketici ve üretici fiyatları arasındaki
ilişki: Yapısal kırılma ve sınır testi, Maliye Dergisi, 159, 220-232.
Sidaoui, J., Capistran, C., Chiquiar, D. ve Ramos-Francia, M. (2009). On the predictive
content of the PPI on CPI inflation: The case of Mexico, Monetary policy and the
measurement of inflation: Prices, wages and expectations içinde (249-257. ss.).
Bank for International Settlements, BIS Papers, No: 49.
Silver, J. L. ve Wallace, T. D. (1980). The lag relationship between wholesale and
consumer prices: An application of the Hatanaka-Wallace procedure, Journal of
Econometrics, 12(3), 375-387.
Stock, J. H. ve Watson, M. W. (2012). Introduction to econometrics (3rd ed.). Boston:
Pearson.
Tarı, R., Abasız, T. ve Pehlivanoğlu, F. (2009). Frekans alanı yaklaşımı ile TEFE
(ÜFE)-TÜFE arasındaki nedensellik ilişkisi, 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Palandöken, Erzurum, 27-29 Mayıs 2009.
Tarı, R. ve Bozkurt, H. (2006). Türkiye’de istikrarsız büyümenin VAR modelleri ile
analizi (1991.1-2004.3), İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 4, 1-16.
Tiwari, A. K. (2012). An empirical investigation of causality between producers' price
and consumers' price indices in Australia in frequency domain, Economic Modelling, 29(5), 1571-1578.
Tiwari, A. K., Suresh K. G., Arouri, M. ve Teulon, F. (2014). Causality between consumer price and producer price: Evidence from Mexico, Economic Modelling, 36,
432-440.
Toda, H. Y. ve Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions
with possibly integrated processes, Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250.
Türkiye İstatistik Kurumu. (2008). Fiyat endeksleri ve enflasyon, Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası.
Ülke, V. ve Ergun, U. (2014). The relationship between consumer price and producer
price indices in Turkey, International Journal of Academic Research in Economics
and Management Sciences, 3(1), 205-222.

15

Cem SAATÇİOĞLU/Orhan KARACA

Zortuk, M. (2008). Türkiye’de tüketici ve toptan eşya fiyat indeksleri arasındaki nedensellik ilişkisi: 1986-2004, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20,
181-190.

16

SAKARYA ĐKTĐSAT DERGĐSĐ CĐLT 6, SAYI 2, 2017, SS. 17-40
THE SAKARYA JOURNAL OF ECONOMICS, VOLUME 6, NUMBER 2, 2017, PP. 17-40

KALĐTE FONKSĐYON GÖÇERĐMĐNDE KULLANILAN NĐHAĐ SIRALAMA
YÖNTEMĐNDE ÜÇ NĐHAĐ SIRALAMA DEĞERĐNĐN BĐRER TAMSAYI
ŞEKLĐNDE ÇIKMAMASININ TOPSIS YÖNTEMĐ ĐLE ÇÖZÜMLENMESĐ∗
THREE ULTIMATE RANKING VALUES AREN’T OUTGOING INTO ONE
APIECE INTEGER FOR ULTIMATE RANKING METHOD WHICH IS
USED QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT IS ANALYSED WITH
TOPSIS METHOD

Öğr. Gör. Dr. Osman YAKIT∗∗
ÖZET
Bu çalışmanın amacı; TOPSIS yöntemini kullanarak, Kalite Fonksiyon Göçerimi
(KFG)‘nde anlam bulan Nihai Sıralama Yöntemi ile birer tamsayı şeklinde çıkmayan
sıralama değerlerinin çözümlenmesini sağlamaktır. Bunun için ilk olarak bir firmada
uygulanmış olan Kalite Fonksiyon Göçerimi çalışması sonucu elde edilmiş olan
veriler incelenmiş ve daha sonra Nihai Sıralama Yöntemi’ne ait uygulama
sonuçlarının TOPSIS yöntemine göre değerlendirilmesi sağlanmıştır. Bu
değerlendirme gerçekleştirilirken Microsoft Excel bir araç olarak kullanılmış ve
Nihai Sıralama Yöntemi’ne konu olan üç sıralama türü (AHP Öncesi Sıralama, AHP
Sonrası Sıralama, AHP Öncesi ve AHP Sonrası Yüzde Önemlerin Ortalamasına
Göre Sıralama) için toplam üç oransal yakınlık değeri hesaplanmıştır. Elde edilen
bu oransal yakınlık değerlerine göre; hangi sıralama türünün, hangi öncelikle
dikkate alınması gerektiği belirlenmiş ve ilgili çözümleme bu şekilde ortaya
koyulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Merkezi Kabin Kapısı, Kalite Fonksiyon Göçerimi, Nihai
Sıralama Yöntemi, TOPSIS Yöntemi.
ABSTRACT
The aim of this study is provided to make ranking values which aren’t outgoing into
one apiece integer by using Ultimate Ranking Method that find meaning in Quality
Function Deployment (QFD), analyse by TOPSIS method. For this; is examined the
obtained datum which at the result of Quality Function Deployment study that is
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applied in a company at first and thereafter is provided evaluating the applied
results of Ultimate Ranking Method in regard to TOPSIS method. When this evaluate
is performed, Microsoft Excel is used a tool and totally three relative closeness
values are separately calculated for three ranking types (Pre-AHP Ranking, PostAHP Ranking, The Ranking According to the Average of Percentage Importances at
Pre-AHP and Post-AHP) subject to Ultimate Ranking Method. Persuant to this
relative closeness values; is determined which ranking type is with which priority
taken into consideration and related analyse is revealed in this manner.
Key Words: Central Cabin Door, Quality Function Deployment, Ultimate Ranking
Method, TOPSIS Method.

1.GĐRĐŞ
Kalite Fonksiyon Göçerimi (KFG) konusu içerisinde Yakıt (2015) tarafından ortaya
atılmış olan Nihai Sıralama Yöntemi’nin kullanılması, KFG’de Analitik Hiyerarşi
Prosesi (AHP)’nin kullanımına ilişkin önemini ortaya koymakta ve ağırlıklandırılmış
önemler ile AHP mantığını birlikte değerlendiren bir yapı sunmaktadır. Multimoora
yaklaşımındaki sıralama mantığına benzer bir sıralama mantığını baz alan Nihai
Sıralama Yöntemi’nin bünyesindeki bu birlikte değerlendirme işleminin temelinde
ise baskınlık kavramı yer almaktadır.
Nihai Sıralama Yöntemi’nin uygulanması sonucu, birer tamsayı olarak hangi
sıralama değerine sahip olduğu belirlenemeyen üç işlem için çok değişkenli karar
verme tekniklerinden hangisinin kullanılacağına karar verilmesi, olmazsa olmaz bir
gerekliliktir. Bu gerekliliğin sağlanarak uygulamaya alınması ise işletme yöneticileri
tarafından yapılacak yorumlamaların tam anlamıyla sağlıklı olmasına ve bu
yöneticilerin çalıştıkları firmaların daha iyi kararlar ile yönetilebilmesine imkân
verecektir.
Bu makalede, bir işletmede Nihai Sıralama Yöntemi’nin uygulanması sonucu, birer
tam sayı olarak çıkmamış olan üç nihai sıralama değerinin oluşturduğu durum çok
değişkenli karar verme tekniklerinden TOPSIS yöntemi kullanılarak çözüme
kavuşturulmuştur. Ayrıca bu makale çalışmasında öncelikle, Kalite Fonksiyon
Göçerimi’nin; tanımı, uygulama adımları ve ilgili literatür taraması ile birlikte
KFG’de müşteri istek ve ihtiyaçlarına ait yüzde önemlerin hesaplanma şekilleri
açıklanmakta, daha sonra ise Multimoora yaklaşımı dördüncü bölümde ele
alınmaktadır. TOPSIS yöntemi, bu makale çalışmasının beşinci bölümünde
açıklanmakta, altıncı yani son bölümünde ise ilgili TOPSIS uygulamasına yer
verilmektedir.
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2. KALĐTE FONKSĐYON GÖÇERĐMĐ (KFG)
2.1. Kalite Fonksiyon Göçerimi (KFG)’nin Tanımı
Kalite Fonksiyon Göçerimi ile ilgili çeşitli kaynaklar incelenmiş ve bu incelemeler
sayesinde, KFG’nin birbirinden farklı tanımlamalarının olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Bu tanımlamalardan bazıları şu şekildedir:
KFG; istenen kalite düzeyinde müşteri talep, gereksinim ve beklentileri ile uyumlu
olan, pazarda rekabet edebilme konusunda üstünlük sağlayan, tasarım sürecine ait
dinamiklerin modellere çevrilmesine yarayan, mamul ve hizmet geliştirmede
kullanılmak maksadıyla geliştirilen en önemli yöntemlerden biridir (Sofyalıoğlu ve
Tunail 2012: 125). Kalite Fonksiyon Göçerimi (KFG), müşteri memnuniyetini
hedeflemiş bir tasarım kalitesi geliştiren ve sonra müşteri ihtiyaçlarını üretim evresi
süresince kullanılan kalite güvence noktalarına ve tasarım hedeflerine dönüştüren bir
metottur (Zhang, Yang ve Liu 2014: 61). Kalite Fonksiyon Göçerimi (KFG), müşteri
talepleri ile iş fonksiyonlarını ve organizasyonel süreçleri sistematik olarak
birleştiren kapsamlı bir sistemdir (Hafeez ve Mazouz 2011: 33). Kalite Fonksiyon
Göçerimi (KFG); müşteri beklentilerini karşılayacak veya aşacak bir kalite
düzeyinde, ürünler veya sistemlerin planlanmasına ve gerçekleştirilmesine yardım
etmek için sistemlere ait bütünsel bir yaklaşıma odaklanan bir tasarım aracıdır
(Karsak 2004: 3957).
Kalite Fonksiyon Göçerimi (KFG), üretim endüstrisine ait kalite yöntemlerinden ve
servis kalitesini iyileştirmek için ise son zamanlarda bu yöntemleri kullanan birçok
servis endüstrisinden yola çıkmaktadır (Mean-Shen 2010: 314). Kalite Fonksiyon
Göçerimi (KFG) hem müşterinin sesini hem de organizasyonel kapasiteyi göz önüne
almaktadır. Bununla birlikte KFG çıktılarının kalitesi, organizasyonun müşterinin
sesini tam olarak nasıl duyduğuna bağlıdır. Bu noktada organizasyonlar, KFG’yi
daha etkili uygulamak için hem kantitatif hem de kalitatif analiz tekniklerini
çalıştırmaya ihtiyaç duyarlar (Pakdil, Işın ve Genç 2012: 1397).
Bu bilgiler ışığında; Kalite Fonksiyon Göçerimi, müşteriden gelen geri bildirimlerin
değerlendirilmesinde ve bu geri bildirimler ışığında firmanın hangi ürün veya
hizmete yoğunlaşması gerektiğinin belirlenmesinde kullanılan, sayısal mantıkla
örüntülenmiş bir metottur şeklinde tanımlanabilir.
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2.2. Kalite Fonksiyon Göçerimi (KFG)’nin Uygulama Adımları
Kalite Fonksiyon Göçerimi’nin uygulanması, bu tekniğin özünü oluşturan bir dizi
işlemin art arda gerçekleştirilmesi anlamına gelmektedir. KFG’nin uygulama
aşamalarını Turof (2011: 609) şu şekilde ifade etmiştir:
“Aşama 1 – Müşteri ihtiyaçlarını baz alan ürüne ait kalite karakteristiklerinin
oluşturulması
Aşama 2 – Bu karakteristiklerden yola çıkılarak ürün bileşenlerine ait
karakteristiklere karar verilmesi
Aşama 3 – Bileşen özelliklerinin süreç ihtiyaçlarına neden olması
Aşama 4 – Bu ihtiyaçlara dayanılarak başarıya ve ürün doğrulamaya ait anlamların
oluşturulması”.
Halbleib ve diğerleri (1993), KFG’ye ait genel adımları şu şekilde göstermiştir:
Tablo 1: Kalite Fonksiyon Göçerimi (KFG)’nin Genel Adımları
● Proje Sınırlarını Tanımlama
● Müşterileri Tanımlama
● Tedarikçileri Tanımlama
Adım 1
Plan
● KFG Takımını Tanımlama
● Müşteri Đhtiyaçlarını Toplamakta Kullanılan
Metotları Tanımlama
● Müşteri Đhtiyaçlarını Toplama
Müşteri
● Müşteri Đhtiyaçları Đçin Ortak Tarifleri Listeleme
Adım 2
Đhtiyaçlarını
● Müşteri Đhtiyaçlarının Önceliklendirilmesi
Toplama
● Rekabete Dayanan Değerlendirmeleri Uygulama
● Ürüne Ait Kriterlerin Tespiti
Ürüne Ait
Adım 3
● Ürün Kriterleri Đçin Ortak Tarifleri Listeleme
Kriterlerin Tespiti
● Ürün Kriterleri Đçin Hedef Değerlerin Tespiti
● Her bir Hedef Değerin Elde Edilme Đmkânını
Ürün Kriteri
Değerlendirme
Adım 4
Değerlendirmesi
● Ürün Kriterleri Đçin Teknik Zorluğun Tespiti
● Ürün Kriterleri ve Müşteri Đhtiyaçları Arasındaki
Đlişkilerin ve
Đlişkilerin Tespiti
Adım 5
Korelasyonların
● Ürün Kriterleri Arasındaki Korelasyonların
Tespiti
Tespiti
● Ürün Kriterleri için Önem Derecelerini
Önem
Hesaplama
Adım 6
Derecelerini
● KFG’nin Bir Sonraki Aşamasına Devam Etmek
Hesaplama
Đçin Ürün Kriterlerinin Ne Olduğunun Tespiti
Kaynak: (Halbleib ve diğ., 1993: 803).
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Akbaba (2005: 65), konaklama işletmeleri için altı adımdan ve dört matristen
meydana gelen bir KFG süreci oluşturmuş ve bu sürecin adımlarını; 1-Planlama, 2Müşteri Bilgilerinin Anlaşılması, 3-Hizmet Planlama Matrisinin Oluşturulması, 4Hizmet Süreç Planlama Matrisinin Oluşturulması, 5-Hizmet Kalite Kontrol
Matrisinin Oluşturulması, 6-Görev Göçerimi Tablosunun Oluşturulması şeklinde
ifade etmiştir. Chen ve Ko (2010: 619) ise, tipik bir KFG sürecinin dört aşamadan
meydana geldiğini savunmuş ve bu aşamaları; müşteri ihtiyaçları ile ürün tasarım
ihtiyaçları arasında bağlantı kurmak, ürün tasarım ihtiyaçlarına ait düzenlemeleri
kritik parça karakteristiklerine dönüştürmek, kritik süreç parametrelerine karar
vermek ve üretim ihtiyaçlarını oluşturmak olarak ifade etmiştir.
2.3. Literatür Taraması
Dai ve Blackhurst (2012: 5474-5490), sürdürülebilir tedarikçi seçimi için dört
aşamalı bir Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) – Kalite Fonksiyon Göçerimi (KFG)
metodolojisi önermiş ve bu metodolojiyi bir örnek yardımıyla ifade etmiştir.
Widaningrum (2014: 1-7); tüketiciler arasında birleşik analiz ve KFG kullanarak,
Endonezya’nın Jakarta şehrinde paketlenmiş olarak çıkarılan gıda ürünlerinin
niteliklerinin önemini araştırmayı amaç edinmiş, birleşik analiz ve KFG’nin; pazar
bölümlemesinde, ürün geliştirmede ve kalite evine ait sürecin erken aşamalarındaki
müşteri gereksinimleri arasındaki mübadelede faydalı bir kombinasyon olduğunun,
kalite evi geliştirme sonuçları tarafından tanımlandığını savunmuştur. Chadawada,
Sarfaraz, Jenab ve Pourmohammadi (2015: 411-425) AHP ve KFG entegrasyonunu,
tesis yeri seçiminde mümkün olan opsiyonları analiz etmede ve en iyi alternatifi
seçmede kullanmıştır. Jovanović ve Delibašić (2014: 25-35), elektronik bileşenlere
ilişkin tedarikçi seçiminde bütünleşik KFG’yi; paydaşların ihtiyaçlarını, tedarikçiler
için değerlendirme kriteri şeklinde tercüme etmede ve bulanık AHP yaklaşımını da;
paydaşları, paydaşların ihtiyaçlarını, değerlendirme kriterini ve neticede tedarikçileri
önceliklendirmek için bir araç olarak kullanmıştır. Ho, He, Lee ve Emrouznejad
(2012: 10841-10850), üçüncü taraf lojistik servis sağlayıcılarını değerlendirmek ve
seçmek için; kalite fonksiyon göçerimi, bulanık küme teorisi ve AHP yaklaşımını
birleştiren bütünleşik bir yaklaşım oluşturmuşlardır. Li, Jin ve Wang (2014: 28-37),
kullanıcının bakış açısından bilgi yönetim sistemlerinin değerlendirilmesine ve
seçimine yardımcı olmak amacıyla; sezgisel ve bulanık ortamda kalite fonksiyon
göçerimi (KFG) ile TOPSIS tekniklerini birleştirmeyi, yeni bir çok kriterli karar
verme tekniği olarak önermiştir. Karimi, Mozafari ve Asli (2012: 3283-3288);
organizasyonların, müşterilerin ihtiyaçları ile uyumlu ürün tasarlayabilmesi için
birleştirilmiş bir KFG-TOPSIS modelinin nasıl kullanılması gerektiğini bir servis
şirketinde uyguladıkları vaka çalışması ile göstermiştir. Pang, Zhang ve Chen (2011:
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661-664) ise, çalışmasında ürün tasarım kalitesi için KFG ve TOPSIS metodunu
ampirik bir uygulama ile bütünleşik bir şekilde analiz etmiştir.
3. KALĐTE FONKSĐYON GÖÇERĐMĐ (KFG)’NDE MÜŞTERĐ ĐSTEK VE
ĐHTĐYAÇLARINA AĐT YÜZDE ÖNEMLERĐN HESAPLANMA ŞEKĐLLERĐ
Kalite Fonksiyon Göçerimi (KFG)’nde müşteri istek ve ihtiyaçlarına ait yüzde
önemler hesaplanırken, kantitatif örüntüye sahip bazı yöntemler dikkate
alınabilmektedir. Bu bölümde yüzde önemlerin, ağırlıklandırılmış önemler ve
Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) kullanılarak ayrı ayrı nasıl hesaplandığı
açıklanmıştır.
3.1. Müşteri Đstek ve Đhtiyaçlarına Ait Yüzde Önemlerin Ağırlıklandırılmış
Önemler Kullanılarak Hesaplanması
Müşteri istek ve ihtiyaçlarına ait yüzde önemler bulunurken ağırlıklandırılmış
önemler kullanılabilmekte ve bu kullanımın temelinde ise bir denklem baz
alınmaktadır. Bu bağlamda Chin vd. (2001: 201), mutlak ağırlık kavramını “önem
ağırlığı” olarak ifade etmiş ve çalışmasındaki uygulamada ağırlıklandırılmış
önemleri bulmak için şu denklemi kullanmıştır:
Önem Ağırlığı = Önem Derecesi x Gelişme Oranı x Satış Puanı

(1)

Güllü ve Ulcay (2002: 76), mutlak ağırlıklar hesapladıktan sonra bu ağırlıkların
normalize edilerek bağıl ağırlıkların elde edilmesinde Denklem (2)’de yer alan
formülün kullanılabileceğini vurgulamıştır:
Herhangi Bir Satırın Mutlak Ağırlığı
Bağıl Ağırlık (%) =

x 100

(2)

Toplam Mutlak Ağırlık
Anlaşılabileceği üzere, yüzdesel bazda hesaplanan bağıl ağırlıklar (yüzde önemler),
mutlak ağırlıkların (ağırlıklandırılmış önemlerin) normalize edilmesi sonucu elde
edilmektedir. Elde edilen bu yüzde önemler ise, tek başına kullanılabileceği gibi
Nihai Sıralama Yöntemi’nin uygulanabilmesinin sağlanması amacıyla bir araç olarak
ta kullanılabilir.
3.2. Müşteri Đstek ve Đhtiyaçlarına Ait Yüzde Önemlerin Analitik Hiyerarşi
Prosesi (AHP) Kullanılarak Hesaplanması
AHP tekniği, literatürde yer alan ve birbirinden farklı olan çalışmalarda farklı
şekillerde tanımlanmıştır. Örneğin; AHP’yi; Saaty (1995: 26), “bir sistemik
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rasyonalite prosesi” olarak, Bang ve Chang (2013: 5742) “istatistiksel kalite faktör
analiz yöntemleri için bir önceliklendirme tekniği veya bileşeni” olarak ve Gupta
(2015: 19) “Matematik ve Psikoloji’ye dayalı karmaşık kararları organize ve analiz
etmek için yapısal bir teknik” olarak tanımlamıştır.
AHP, karar vericinin bireysel tutarsızlıklarını tespit etme ve bu tutarsızlıkları dikkate
alma yeteneğine sahiptir (Alphonce, 1997: 100). AHP; bilgili ve uzman kişilerin
yargılarına dayanan somut ve soyut kriterlerin her ikisine de uygulanabilmekte ve
soyut olan kriterler için ölçümlerin nasıl alınacağı, ilgili uygulamanın temel sorununu
oluşturmaktadır (Saaty, 2007: 860). AHP; sahip olduğu esneklik ve adaptasyon
sayesinde, grup kararı vermede dahi kullanılmaktadır (Dong ve Saaty, 2014 : 363).
AHP, ikili karşılaştırmaları içeren yapısı ile yüzde önemlerin (%’sel bağıl
ağırlıkların) KFG çalışması için elde edilmesinde başvurulan yardımcı bir tekniktir.
Saaty (2008: 85) öncelikleri meydana getirebilmek maksadıyla ve düzenli bir
biçimde karar verebilme noktasında, karara ilişkin şu ayrıştırma adımlarının
izlenmesi gerektiğini savunmuştur:
1) Problemin tanımlanması ve hangi çeşit bilgilerin arandığının belirlenmesi,
2) Karar hiyerarşisinin en tepeden ilgili hedefe kadar yapılandırılması ve devamında
amaçların geniş bir perspektiften orta seviye perspektife ve buradan da düşük seviye
perspektife doğru ele alınması,
3) Bir ikili karşılaştırma matrisinin oluşturulması ve bir üst seviyedeki her unsurun
kendinden hemen sonraki bir alt seviye unsurla karşılaştırılması,
4) Karşılaştırmalardan elde edilen önceliklerin kendinden hemen sonraki bir alt
seviye önceliğin ağırlıklandırılması için kullanılması ve bunun her unsur için
yapılması. Daha sonra her alt seviye unsur için bunlara ait ağırlık değerlerinin
toplanması ve bu sayede ilgili toplu önceliğin elde edilmesi. Ağırlıklandırma ve
toplamaya ilişkin sürece, en alt düzeydeki alternatiflere ait final öncelikleri elde
edilinceye kadar devam edilmesi.
Bu uygulama adımlarının gerçekleştirilebilmesi için müşteri istek ve ihtiyaçlarına ait
bir karşılaştırma matrisinin hedef müşterilerce değerlendirilmiş olması olmazsa
olmaz bir gerekliliktir. Hedef müşterilere yapılacak bir anket çalışması bu
gerekliliğin karşılanması açısından önem arz etmektedir.
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4. NĐHAĐ SIRALAMA YÖNTEMĐ
Nihai Sıralama Yöntemi, Yakıt (2015: 115-117) tarafından ortaya konulmuş olan bir
metottur. Bu metot, KFG çalışması içerisinde hem AHP’nin etkisinde hem de
ağırlıklandırılmış önemlerin etkisinde hesaplanmış olan tüm yüzde önemlere ve bu
yüzde önemlerin satır değişkenleri bazında elde edilmiş ortalamalarına ait büyükten
küçüğe doğru oluşturulmuş sıralamaların birleştirilmesini mümkün kılmaktadır.
Ayrıca bu metot, Multimoora yaklaşımındaki sıralama mantığının bir parçası olan
baskınlık ilkesini temel almaktadır. Nihai Sıralama Yöntemi, KFG çalışması
içerisinde kullanılacak iki farklı yardımcı yöntemden elde edilecek ilgili sonuçların
ve bu iki farklı yöntemden elde edilen diğer bir yönteme ait ilgili sonuçların birlikte
değerlendirmesi konusunu da kapsamaktadır.
Baležentis, Zeng ve Baležentis (2014: 87), Moora yönteminin Brauers ve Zavadskas
(2006) tarafından ortaya konulduğunu ifade etmiş, Brauers ve Zavadskas (2010)’ın
Moora yöntemine tam çarpım formunu ekleyerek bu yöntemi genişlettiğini ve bu
yolla da ilgili yöntemin Multimoora adıyla daha güçlü hale geldiğini savunmuştur.
Diğer yandan, Brauers ve Zavadskas (2010: 17) oran sistemi metoduna, referans
noktası metoduna ve tam çarpım metoduna göre ayrı ayrı elde edilmiş sıralama
değerlerinin Multimoora adı altında birlikte değerlendirildiğini vurgulamıştır.
Buradan hareketle; Multimoora yaklaşımının sadece Moora yöntemlerine göre
oluşturulmuş sıralamaların birleştirilmesini sağlayan bir yaklaşım olduğu sonucuna
ulaşılabilmektedir.
Brauers vd. (2013: 65), yirmi Avrupa ülkesindeki inşaat sektörüne ait ilgili
sıralamayı Multimoora yaklaşımını kullanarak oluşturmuştur. Multimoora’daki
baskınlık ilkesini temel alan bu sıralamada öncelikle ilgili üç metot (Oran Sistemi
Metodu, Referans Noktası Metodu ve Tam Çarpım Formu (Tam Çarpım Metodu))
sonucu elde edilen sıralama değerlerinden ülkeler bazında üç sıralamada da aynı
çıkanlar için atama yapılmıştır. Daha sonra iki metotta da ülkeler bazında aynı
sıralama değerine sahip olanlar için, bu aynı olan ilgili değerlerin Multimoora
sıralama değerleri olarak atandığı görülmüştür.
Zeng, Baležentis ve Su (2013: 171-184); tereddüt içeren bulanık bilgiyi ele almak
için çok kriterli karar verme tekniklerinden biri olan Multimoora-HF’yi sunmayı
amaçlamıştır. Baležentis, Baležentis ve Valkauskas (2010: 578-602), Lizbon
Stratejisi’ne ait uygulamayı tanımlayan ve Avrupa Birliği’nde Litvanya ve diğer
Baltık Ülkeleri’nin konumunu istatistiksel metotlar kullanarak değerlendiren temel
yapısal göstergeler tanımlamayı amaç edinmiş ve bu bağlamda Multimoora
yaklaşımını kullanmıştır. Baležentis ve Zeng (2013: 543-550), Tip-2 bulanık
kümelerin bir sonraki amaç için mutlak ilave imkânlar sunduğundan bahsetmiş ve bu
nedenle de, genelleştirilmiş aralık değerli trapezoid bulanık sayılardan oluşan tip-2
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bulanık kümelere ait çerçevenin Multimoora ile genişletilmesi bağlamında
çalışmıştır. Ayrıca, Nihai Sıralama Yöntemi’nin uygulamaya ilişkin adımları Yakıt
(2015: 116) tarafından şu şekilde ifade edilmiştir:
“1- Üç sıralama değerinin de aynı olduğu herhangi bir işlem olup olmadığı incelenir.
Eğer üç sıralama değeri de aynı olan işlem veya işlemler varsa öncelikle bu işlem
veya işlemlerin nihai sıralama değer ataması yapılır.
2- Üç sıralama değerinden herhangi ikisinin aynı olduğu işlem veya işlemler için
nihai sıralama değeri atanır.
3- 1. ve 2. uygulama adımlarında atanmış nihai sıralama değerleri, nihai sıralama
değeri atanmamış işlem veya işlemlere ait üç sıralama değer veya değerleri
içerisinden bulunup elimine edilir.
4- Elimine işleminden sonra işlem bazında elde kalan sıralama değeri, nihai sıralama
değeri olarak atanır.”
Nihai Sıralama Yöntemi, Multimoora yaklaşımına ait sıralama mantığının tümünü
değil sadece baskınlık ilkesini temel almaktadır. Diğer bir ifadeyle bu yöntem,
Multimoora’daki sıralama mantığını baskınlık ilkesi noktasında kullanmakta, baz
almaktadır. Multimoora yaklaşımında yer alan ilgili baskınlık ilkesi doğrultusunda
atanamayan Multimoora sıralama değerlerinin ne şekilde atanabileceği konusu,
Multimoora’daki sıralama mantığının bir diğer parçasını oluşturmaktadır. Nitekim,
Brauers ve Zavadskas (2011: 182), bir döngüsel mantık içerisinde yer alan böyle bir
durumda izlenecek yolun ne olabileceğini bir örnekle açıklamıştır. Brauers vd.
(2013: 64-65) Multimoora yaklaşımına konu olan üç metodun, çok amaçlı
optimizasyon içinde bütün olası metotları boyutsuz kriterle birlikte temsil ettiğini ve
bu üç metodun her birinin birbirleri arasında daha iyi veya daha önemli olmadığını
vurgulamıştır. Diğer yandan, bu alt bölümde atıfta bulunulmuş olan Nihai Sıralama
Yöntemi’nin uygulamaya ilişkin adımlarından ilgili baskınlık ilkesinin ne şekilde
temel alındığı anlaşılabilmektedir. Đlgili baskınlık ilkesi doğrultusunda sıralamanın
yapılabilmesi için her iki yöntemde de kendi içlerinde birbirinden farklı üçer metoda
ait sıralama değerleri daha önceden elde edilmiş olmalıdır.
5. TOPSIS YÖNTEMĐ
TOPSIS yöntemi’nin alan yazın taramasında birçok tanımı bulunmaktadır. Örneğin;
Roszkowska ve Wachowicz (2015: 920); TOPSIS’i, “çok kriterli karar problemlerini
çözmek için kullanılan metotlardan biri” olarak, Zhu vd. (2014 :100) “her
değerlendirilen nesneye belirli bir puan verebilen bir değerlendirme yöntemi” olarak;
Jahanshahloo, Lotfi ve Izadikhah (2006: 1377) “alternatiflere ait sınırlı bir yığından
kaynaklanan çözümleri tanımlamak için bir çoklu kriter metodu” olarak
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tanımlamıştır. Bu makale çalışmasında TOPSIS yönteminin tanımlanmasındaki
amaç, bu yöntemin Genç ve Masca (2013) ile birlikte Özdağoğlu (2013)’nun
belirttiği şu özelliklerine dayanmaktadır:
TOPSIS metodunda alternatif opsiyonların belirli ölçütler yönünde ve ölçütlerin
alabileceği minimum ve maksimum değerler arasında ideal çözüme göre mukayese
edilme işlemi yapılmakta ve bu işleme göre bir sıralama elde edilmektedir (Genç ve
Masca 2013: 543). TOPSIS metodunda her bir alternatifle ilişiği olan kriter değerinin
negatif ideal ve pozitif ideal çözüm grubundan uzaklıklarının tespit edilmesinde
Öklid Uzaklık Yaklaşımı’ndan faydalanılmaktadır (Özdağoğlu 2013: 248). Diğer
yandan, Hwang ve Yoon (1981:130-132), TOPSIS yönteminin altı adımdan
oluştuğunu ifade etmiştir:
Adım-1) Karar Matrisinin Oluşturulması ve Normalize Edilmesi: Öncelikle karar
matrisinin oluşturulması ve daha sonra oluşturulan bu matrisin normalize edilmesi;
farklı özelliğe (veya kritere) sahip boyutları, özellikler (veya kriterler) üzerinden
kıyaslama yapmaya izin veren boyutsuz özelliklere (veya kriterlere) çevirmeyi
denemek anlamına gelmektedir. Burada, her kriterin eldeki kritere ait toplam sonuç
vektörünün normuna bölünmesi, sonuç almanın tek yoludur. Normalize edilmiş karar
matrisi (R)’nin bir elemanı olan rij şu şekilde hesaplanabilir:

(3)

Sonuç olarak, her özellik (kriter) aynı birim vektör uzunluğuna sahiptir.
Adım-2) Ağırlıklandırılmış Normalize Matrisin Oluşturulması: Bu adımda karar
verici tarafından w = (w1,w2,…,wj,…wn),
= 1 şeklindeki bir grup ağırlık ilgili
karar matrisine (R’ye) eklenir. Ağırlıklandırılmış karar matrisi, normalize edilmiş
karar matrisi olan R’nin her sütunu ile bu sütunlarla ilişkili olan wj ağırlık
değerlerinin ayrı ayrı çarpılması ile hesaplanır. Dolayısıyla, Ağırlıklandırılmış Karar
Matrisi olan “V” şu şekilde gösterilebilir:

(4)
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Adım-3) Đdeal ve Negatif-Đdeal Çözüm Değerlerinin Belirlenmesi: Đki yapay
alternatif olan A* ve A– şu şekilde tanımlanır:

(5)

(6)

Burada, J = { j = 1,2,…n | j fayda kriteri ile ilişkilidir}.
J' = { j = 1,2,…n | j maliyet kriteri ile ilişkilidir}.
Ayrıca, oluşturulan A* ve A– alternatifleri sırasıyla en çok tercih edilebilen alternatifi
(ideal çözümü) ve en az tercih edilebilen alternatifi (negatif-ideal çözümü)
göstermektedir.
Adım-4) Đdeal ve Negatif-Đdeal Çözüm Değerlerine Olan Uzaklıkların
Hesaplanması: Her alternatif ile kendisine ait ilgili ideal veya negatif-ideal çözüm
değeri arasındaki uzaklık n-boyutlu öklit uzaklığına bakarak ölçümlendirilebilir.
Đdeal çözüme ilişkin olarak, her alternatifin ilgili uzaklığını veren denklem şu
şekildedir:
(7)

Benzer şekilde, negatif-ideal çözüme ilişkin olarak her alternatifin ilgili uzaklığını
veren denklem ise şu şekildedir:
(8)

Adım-5) Đdeal Çözüme Göreli Oransal Yakınlık Değerlerinin Hesaplanması: Đdeal
çözüm (A*)’e ilişkin olarak, Ai’nin oransal yakınlık değeri şu şekilde tanımlanır:
(9)
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Denklem 9’daki yaklaşım da düşünülerek ilgili konu ele alındığında; Ai = A* olması
durumunda, Ci* = 1 olduğu ve Ai = A– olması durumunda ise Ci* = 0 olduğu açıkça
ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, Ci* yaklaşımına ait sayısal değer eski durumuna
göre 1’e daha yakın iken, bir Ai alternatifi eski durumuna göre ideal çözüme (A* ’a)
daha yakındır.
Adım-6) Alternatiflerin Sıralanması: Bu adımda ilgili bir grup alternatife ait Ci*
değerleri, büyükten küçüğe olacak şekilde sıralanarak önceliklendirme işlemi
gerçekleştirilmiş olur.
Ayrıca; Hwang ve Yoon (1981:133-134), çalışmasında verdiği savaş uçağı karar
problemi örneğinde, en büyük oransal yakınlık değerine sahip olan alternatifi birincil
önceliğe sahip alternatif olarak ilk sırada ifade etmiştir. Bununla birlikte Hwang ve
Yoon (1981: 131-132)’un ifade ettiği “Ideal Solution” (Đdeal Çözüm) kavramı, Liu
(2014: 2223-2224) tarafından “Positive Ideal Solution” (Pozitif Đdeal Çözüm) olarak
aktarılmıştır. Buradan hareketle, literatürde bu iki kavramın aynı anlama geldiğini
söylemek mümkündür.
TOPSIS yöntemine ait uygulama adımları, bu yöntem kullanılarak çözüme
kavuşturulması planlanan birçok problem için kritik düzeyde önem arz etmektedir.
Bununla birlikte sayısal bir örüntüye sahip TOPSIS yöntemi sayesinde elde edilecek
sonuçların sağlıklı olması, bu adımların tamamından oluşan ilgili sürecin doğru bir
biçimde işletilmesine bağlıdır.
6. UYGULAMA
6.1. Çalışmanın Amacı ve Temel Hipotezi
Çalışmanın amacı, Yakıt (2015)’ın Nihai Sıralama Yöntemi’nin uygulanması
neticesinde; teknik gereksinimler bazında yer alan ve her biri bir tamsayı değeri
yerine birden fazla tamsayı değerini barındıran üç nihai sıralama hücresinin, TOPSIS
yöntemi kullanılarak tamsayı şeklindeki birer nihai sıralama değerini barındırır şekle
kavuşturulmasıdır. Bu amacın gerçekleştirilmesi için çalışmaya ait bir temel hipotez
geliştirilmiştir. Bu hipotez, “Birer tamsayı şeklinde çıkmamış nihai sıralama
değerlerinin satır değişkenleri bazında, birer tamsayı şeklinde atanmasında TOPSIS
yöntemi kullanılabilir.” biçimindedir.
6.2. Çalışmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları
Nihai Sıralama Yöntemi’nin teknik gereksinimler için uygulanabilmesi, bu
gereksinimler için hem ağırlıklandırılmış önemler etkisindeki yüzde önemlerin hem
de AHP etkisindeki yüzde önemlerin elde edilmiş olması ön şartına bağlıdır. Đlgili iki
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farklı tekniğe ilişkin yüzde önemlerin elde edilebilmesi için ise, hedef müşterilerden
sağlanan geri bildirimler önem taşımaktadır. Diğer yandan, Yakıt (2015: 49), Saaty
(2004: 33)’nin ANP (Analitik Network Prosesi)’yi; AHP’nin bağımlılık ve
geribildirim konusunda genelleştirilmiş şekli olarak gördüğünü aktarmıştır. Bu
aktarımın yapıldığı sayfada Yakıt (2015), Saaty (2004)’nin bu görüşünü dikkate
alarak; KFG içerisinde AHP’nin kullanılmasının ANP’nin kullanılmasına kıyasla
KFG çalışmasının özele indirgenmesini sağladığını vurgulamıştır. Yazar bu
vurgulamadan hemen sonra yine aynı sayfada, özele indirgenmiş bir KFG
çalışmasının ilgili indirgeme yapılmamış bir KFG çalışmasına kıyasla daha kısa bir
sürede bitirilebileceğini ve bu durumun da zamandan tasarruf sağlamak anlamına
geldiğini savunmuştur.
Yakıt (2015)’ın doktora tezinde yer alan ve teknik gereksinimler için Nihai Sıralama
Yöntemi’nin uygulama sonuçlarını içeren çizelgedeki ilgili değerlerin TOPSIS
yöntemi ile değerlendirilmesi amaçlandığı için, ilgili doktora tezinin kapsamına giren
bazı konuların, bu makale çalışmasının kapsamı ile ilişkili olması gerektiği
düşünülmüştür. Bu konular temel olarak; AKE Asansör Malz. Paz. Ltd. Şti. (kısa
şekliyle “AKE”)’ndeki KFG ekibi tarafından belirlenmiş teknik gereksinimler,
AKE’nin Merkezi Kabin Kapısı adlı ürününe ait hedef müşterilerinin kimler olduğu,
KFG uygulamasında ağırlıklandırılmış önemler etkisinde ve AHP etkisinde
hesaplanmış teknik gereksinimlere ait tüm yüzde önemler ve bu yüzde önemlerin
bulunmasında kullanılan müşteri istek ve ihtiyaçlarına ait yüzde önemler, Đlişki
Matrisi, Merkezi Kabin Kapısı adlı ürün için müşterilere ait kıyaslamalara bağlı
olarak oluşturulmuş AHP Başlangıç Matrisi, Multimoora yaklaşımı, KFG uygulama
mantığı şeklinde sayılabilmektedir.
Yakıt (2015)’ın doktora tez çalışmasındaki nihai sıralama değeri birer tam sayı
şeklinde çıkmamış en çok satır değişkeni (üç tane), sadece teknik gereksinimlere ait
nihai sıralama değerinin hesaplanmasında ortaya çıkmıştır. Bu makalede, ilgili
doktora tezinde birer tamsayı şeklinde çıkmayan teknik gereksinimlere ait üç nihai
sıralama değerinin, TOPSIS tekniği ile birer tamsayı çıkacak şekilde
sıralanabilmesinin sağlanması konu edinilmiştir. Bununla birlikte müşteri istek ve
ihtiyaçlarına, mamul parçalarına, süreç işlemlerine ve mamulün fiziksel
karakteristiklerine ait olan nihai sıralama değerleri bu çalışmanın kapsamı dışında
bırakılmıştır.
6.3. Çalışmanın Metodolojisi
Multimoora uygulanmadan önce gerçekleştirilmeyen fakat Nihai Sıralama Yöntemi
uygulanmadan önce gerçekleştirilmesi gereken aşağıdaki aşamalar, Nihai Sıralama
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Yöntemi ile Multimoora yaklaşımı arasındaki farklılığın ortaya konulmasında kritik
düzeyde önem arz etmektedir:
Aşama-1) Hem ağırlıklandırılmış önemler hem de AHP etkisinde ayrı ayrı
hesaplanmış olan yüzde önemlerin büyükten küçüğe doğru sıralanması, Aşama-2)
Aşama-1’de ifade edilmiş olan tüm yüzde önemlerin satır değişkenleri bazındaki
ortalamalarının hesaplanması, Aşama-3) Aşama-2’de ifade edilen ilgili ortalama
değerlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanması.
Ayrıca, Hwang ve Yoon (1981: 128), seçilen alternatiflerin ideal çözümden en kısa
mesafede ve negatif-ideal çözümden en uzak mesafede olması gerektiği görüşüne
dayanan TOPSIS yönteminin geliştirilmesinde kullanılan kaynaklardan birinin Yoon
(1980)’un doktora tezi olduğunu belirtmiştir. TOPSIS yönteminin dayandığı ifade
edilen bu görüş, bu makale çalışmasında TOPSIS yönteminin seçilmesindeki
nedenlerden biridir.
Hwang ve Yoon (1981: 130), TOPSIS’in; karar matrisi içindeki her özelliğin (veya
kriterin) faydayı monoton bir biçimde arttırmasında veya azaltmasında etkili
olduğunu varsaydığını vurgulamış ve bütün kriterlerin eşit öneme sahip olduğu farz
edilemediğinden ötürü, bu yöntemin karar vericiden bir grup ağırlık değeri teslim
aldığını savunmuştur. TOPSIS yöntemi’nin bu makale çalışması için seçilmiş
olmasındaki bir diğer neden, Hwang ve Yoon (1981)’in bu görüşü içerisinde yer
alan; oluşturulmuş bir karar matrisinin var olması, her kriterin fayda üzerinde etkili
olduğunun varsayılması, her kriterin eşit öneme sahip olduğunun varsayılamaması ve
bu nedenle karar verici tarafından verilen ağırlık değerlerinin bu yöntem içerisinde
kullanılması şeklindeki özelliklerin varlığıdır. Hangi tekniğin kullanılacağının
seçilmesi esnasında, TOPSIS yönteminin dayandığı ifade edilen ilgili görüşün ve
sahip olduğu ilgili özelliklerin bu yöntemi diğer çok kriterli karar verme teknikleri
arasından bir adım öne çıkardığı düşünülmüştür. Diğer yandan, bu çalışmanın 6.4.
Teknik Gereksinimlere Ait Nihai Sıralama Değerlerinin Đrdelenmesi adlı alt
bölümündeki Tablo 2’nin içeriğinde yer alan AHP öncesi (ağırlıklandırılmış önemler
etkisinde) ve AHP sonrası (AHP etkisinde) hesaplanmış yüzde önemler için; kaynak
verisi olarak, hedef müşterilere (AKE’nin ilgili Merkezi Kabin Kapısı adlı ürünün
satışını ilk gerçekleştirdiği tarihten 30 Haziran 2013 tarihine kadar geçen süre içinde
AKE’den ilgili ürünü satın almış tüm firmalarda (altı firmada) çalışan teknik
personellere (Yakıt, 2015: 123)) gönderilen anketlerden gerçekleşen geri dönüşler
yoluyla elde edilmiş verilerin kullanılmış olduğu bu bölümde ifade edilmesi gereken
önemli konulardan biridir.
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6.4. Teknik Gereksinimlere Ait Nihai Sıralama Değerlerinin Đrdelenmesi
Yakıt’ın doktora tezinde (Yakıt, 2015) yer alan ve teknik gereksinimlere ait olan
nihai sıralama değerleri Tablo 2’de görülmektedir:
Tablo 2: Teknik Gereksinimlerin Nihai Sıralama Yöntemi’ne Göre Değerlendirilmesi

Kaynak: (Yakıt, 2015: 223).

Tablo 2’de, “Büküm ve Kaynak Đşinin Düzgünlüğü”, “Deliklerin Yerinin
Belirlenmesi Đçin Yapılan Ölçüm” ve “Motorun Kalite Kontrollerinin Yapılmış
Olması” adlı teknik gereksinimler için nihai sıralama değerlerinin birer tamsayı
şeklinde çıkmadığı görülmektedir. Bu durumun çözüme kavuşturulması için çok
kriterli karar verme tekniklerinden hangisinin kullanılabileceği üzerinde düşünülmüş
ve bu makale çalışmasının 6.3. Çalışmanın Metodolojisi adlı bölümünde bahsedilen
ilgili nedenler ışığında, TOPSIS yönteminin ilgili atamaların belirlenmesinde bir araç
olarak kullanılabileceği kanaatine varılmıştır.
6.5. Teknik Gereksinimlere Ait Sıralama Değerlerinin TOPSIS Tekniği Đle
Değerlendirilmesi
Çalışmanın bu bölümünde, TOPSIS Tekniğinin Sıralama Türleri Bazında
Uygulanması üzerinde durulmuştur. TOPSIS tekniğinin sıralama türleri bazında
uygulanabilmesi için öncelikle Tablo 2’de yer alan üç sıralama türüne (AHP Öncesi
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Sıralamaya, AHP Sonrası Sıralamaya ve AHP Öncesi ve AHP Sonrası Yüzde
Önemlerin Ortalamasına Göre Sıralamaya) ait sıralama değerlerini gösteren matrisin
transpozesi alınarak Tablo 3’de yer aldığı şekilde Excel’e girilmiştir (Bakınız: Tablo
3). Daha sonra Excel’de, bu matrisin satır değişkenlerinin en üst kısmına bir satır
eklenmiş ve üç sıralama türünde elde edilmiş olan yüzde önemlerin teknik
gereksinimler bazındaki ortalamaları, eklenen bu satırda ilgili kısımlara ağırlık
değerleri olarak işlenmiştir:
Tablo 3: Sıralama Türleri Bazında Gerçekleştirilen TOPSIS Uygulaması (I. Kısım)

Çalışmanın devamında; i = satır numarası ve j = sütun numarası olmak üzere;
sıralama türlerine ait sütun bazındaki değerlerin karelerinin toplamının karekökü,
teknik gereksinimlere ilişkin ilgili faydanın ortaya koyulabilmesini mümkün kılmak
amacıyla ilk olarak hesaplanmış ve Tablo 3’te bu değerler, (C16:J16) hücre
aralığında gösterilmiştir. Örneğin; Tablo 3’teki C16 hücresindeki 7,48331 değeri,
Excel 2010’un Türkçe versiyonunda “=KAREKÖK(TOPKARE(C11:C13))”
formülüyle hesaplanmıştır. Daha sonra bu C16 hücresinin sağ alt köşesindeki +
işareti kullanılarak J16 hücresine kadar -ki J16 hücresi de dahil olarak- bu formülün
uyarlanarak uygulanması sağlanmıştır.
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Tüm bu işlemlerin ardından rij değerlerinin bulunması ise bir sonraki aşamayı
oluşturmaktadır. Bunun için; Tablo 3’te sıralama türlerine ait sütun bazındaki her bir
değer, bağlı bulunduğu sütuna ait kareler toplamının kareköküne bölünmüştür.
Örneğin; bu tabloda C18 hücresindeki 0,26726 değeri, “=C11/$C$16” formülüyle
hesaplanmış ve bu hücrenin sağ alt köşesindeki + işareti kullanılarak C20 hücresine
kadar -ki C20 hücresi de dahil olarak- ilgili formülün hücresel bazda uyarlanması
gerçekleştirilmiştir. Daha sonra, aynı tabloda teknik gereksinimler bazındaki her rij
değeri yine teknik gereksinimler bazındaki ilgili ağırlık değeri ile çarpılmış ve
böylece “Ağırlıklandırılmış rij Değerleri” elde edilmiştir. Örneğin; C22 hücresindeki
3,70986 değerini veren Excel formülü “=C18*$C$10” şeklinde olup C22 hücresinin
sağ alt köşesinde yer alan + işareti sayesinde C24 hücresine kadar -ki C24 hücresi de
dahil olarak- ilgili formül uyarlanmıştır.
Diğer yandan Tablo 4’te; ağırlıklandırılmış rij değerleri kullanılarak hesaplanan
pozitif ideal çözüme ve negatif ideal çözüme ilişkin uzaklık değerleri ile birlikte
TOPSIS yönteminin sıralama türleri bazındaki nihai uygulama sonuçları yer
almaktadır:
Tablo 4: Sıralama Türleri Bazında Gerçekleştirilen TOPSIS Uygulaması (II. Kısım)
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Tablo 4’te yer alan (C27:J29) hücre aralığındaki ilgili değerler hesaplanırken;
ağırlıklandırılmış rij değerlerinin her birinden, ilgili rij değerinin içinde bulunduğu
sütun bazındaki ilgili ağırlıklandırılmış rij değerlerinin en büyüğü çıkartılarak elde
edilen sonuçların kareleri alınmıştır. Ayrıca, aynı tabloda (K27:K29) hücre
aralığındaki Si* değerleri ise, (C27:J29) hücre aralığındaki değerlerin satır bazındaki
toplamlarının karekökleri alınarak hesaplanmıştır. Örnek verilecek olursa; C27
hücresindeki
55,05236
değerini
veren
Excel
formülü
“=(C22BÜYÜK($C$22:$C$24; 1))^2” şeklinde, K27 hücresindeki 7,69553 Si* değerini
veren Excel formülü ise “=KAREKÖK(TOPLA(C27:J27))” şeklindedir.
Tablo 4’teki (C32:J34) hücre aralığında yer alan ilgili değerler hesaplanırken;
(C27:J29) hücre aralığındaki değerler hesaplanırken kullanılan ilgili mantığın aynısı
tek bir mantıksal farklılıkla, (K32:K34) hücre aralığındaki değerler hesaplanırken ise,
(K27:K29) hücre aralığındaki değerler hesaplanırken kullanılan ilgili mantığın aynısı
herhangi bir mantıksal farklılık olmaksızın kullanılmıştır. (C32:J34)’deki değerlerin
hesaplanmasında söz konusu olan ilgili farklılık; ağırlıklandırılmış rij değerlerinin
her birinden, ilgili rij değerinin içinde bulunduğu sütun bazındaki ilgili
ağırlıklandırılmış rij değerlerinin en büyüğü değil en küçüğünün çıkartılmasıdır.
Örneğin; C32 hücresindeki 0 (sıfır) değerini veren Excel formülü “=(C22KÜÇÜK($C$22:$C$24; 1))^2” biçiminde, K32 hücresindeki 7,30474 Si– değerini
veren Excel formülü ise, “=KAREKÖK(TOPLA(C32:J32))” biçimindedir.
Tablo 4’te yer alan (K37:K39) hücre aralığındaki oransal yakınlık değerleri
hesaplanırken ise; bu çalışmanın “5. TOPSIS YÖNTEMĐ” adlı bölümünde yer alan
Denklem 9 kullanılmıştır (Bakınız: Denklem 9). Örneğin; bu denkleme göre
oluşturulan ve K37 hücresindeki 0,48697 değerini veren Excel formülü
“=K32/(K27+K32)” şeklinde, K38 hücresindeki Excel formülü “=K33/(K28+K33)”
biçiminde ve K39 hücresindeki Excel formülü “=K34/(K29+K34)” şeklindedir.
Tablo 4’te yer alan ve TOPSIS yönteminin sıralama türleri bazındaki oransal
yakınlık değerlerini gösteren (K37:K39) hücre aralığı incelenmiş ve AHP Sonrası
Sıralama’nın en büyük sayısal değere (0,51303) sahip olması sebebiyle fayda
sağlama noktasında en iyi alternatif olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle de bu sıralama
türünün ilgili teknik gereksinimler için öncelikle dikkate alınması gerektiği yargısına
ulaşılmıştır. Dikkate alınma noktasında; bu sıralamayı sırasıyla, 0,48697 ikinci en
büyük katsayı değeri ile AHP Öncesi Sıralama ikinci sıradan, 0,37181 katsayı değeri
ile AHP Öncesi ve AHP Sonrası Yüzde Önemlerin Ortalamasına Göre Sıralama
üçüncü sıradan takip etmektedir.
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7. SONUÇ ve ÖNERĐLER
Bu makale, KFG tekniği içerisinde sıralama türlerinin değerlendirilmesinde Nihai
Sıralama Yöntemi’nin kullanılması sonucu, nihai sıralama değeri birer tamsayı
şeklinde çıkmamış üç teknik gereksinimin, TOPSIS tekniği kullanılarak sıralanması
amacıyla meydana getirilmiştir. Bu amacı gerçekleştirebilmek için; Yakıt (2015)’ın
doktora tezinde yer alan çizelgedeki (Bakınız: Tablo 2) veriler, TOPSIS tekniğinin
kullanımına ilişkin Excel’de bir model oluşturulması yoluyla değerlendirilmiştir.
Çalışmada; TOPSIS tekniği, sıralama türleri bazında uygulanmış ve hangi sıralama
türünün fayda sağlama noktasında daha avantajlı olduğu belirlenmiştir. Buna göre;
AHP Sonrası Sıralama, en avantajlı sıralama türüdür. Avantajlı olma noktasında, bu
sıralama türünden sonra AHP Öncesi Sıralama ikinci sırada ve AHP Öncesi ve AHP
Sonrası Yüzde Önemlerin Ortalamasına Göre Sıralama ise üçüncü sırada yer
almaktadır.
Ayrıca, TOPSIS uygulaması sayesinde; AHP Sonrası Sıralama’da altıncı sırada yer
alan “Büküm ve Kaynak Đşinin Düzgünlüğü” adlı teknik gereksinimin nihai
sıralamada da altıncı sırada, AHP Sonrası Sıralama’da dördüncü sırada yer alan
“Motorun Kalite Kontrollerinin Yapılmış Olması” adlı teknik gereksinimin nihai
sıralamada da dördüncü sırada yer alması gerektiği sonucuna varılmıştır. AHP
Sonrası Sıralama’da “Deliklerin Yerinin Belirlenmesi Đçin Yapılan Ölçüm” adlı
teknik gereksinimin yedinci sırada yer aldığı ve yedinci sıranın başka bir teknik
gereksinim için daha önceden atanmış olduğu gerçeğine dayanarak; AHP Sonrası
Sıralama’yı 0,48697 yakınlık katsayı değeri ile ikinci sıradan takip eden AHP Öncesi
Sıralama’nın, beşinci sıranın hangi teknik gereksinime ait olduğunun tespit
edilmesinde dikkate alınma gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu gereklilikten hareketle,
AHP Öncesi Sıralama’da beşinci sırada yer alan “Deliklerin Yerinin Belirlenmesi
Đçin Yapılan Ölçüm” adlı teknik gereksinimin, nihai sıralamada da beşinci sırada yer
alması gerektiği tespit olunmuştur.
Bu çalışmada, satır değişkenleri bazında birer tamsayı şeklinde çıkmayan üç nihai
sıralama değerinin yerine her bir satır değişkeni için bir tamsayı değeri
atanabilmesini sağlamak amacıyla TOPSIS yöntemi kullanılmıştır. Bu amaca sahip
söz konusu kullanımın, gelecekte farklı sektörlerde birbirinden farklı ürünler için
gerçekleştirilecek KFG çalışmalarında ortaya çıkabilecek benzer durumlara yol
göstermesi ve bu bağlamda potansiyel problemlere karşı önleyici bir örnek
oluşturması temenni edilmektedir.
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TÜRKİYE DOĞALGAZ PİYASALARINDA FİYAT BELİRLEME SÜRECİNİ
ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Pınar TORUN, Arş. Gör., Sakarya Üniversitesi (35.Madde), Siyasal Bilgiler
Fakültesi, İktisat Bölümü,ptorun@sakarya.edu.tr
ÖZET
Türkiye’de doğalgaz fiyatlandırma mekanizması 18.04. 2001 tarihinde kabul edilen
doğalgaz piyasası kanunu dahilinde çalışmaktadır. Yurtiçi üretimin yetersizliğinden
kaynaklanan yüksek dışa bağımlılık doğal gaz fiyatlandırma sürecini önemli ölçüde
etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye Doğalgaz Piyasalarında fiyat belirleme
sürecini etkileyen faktörleri ve yüksek dışa bağımlılığın fiyat belirleme sürecindeki
etkisini analiz etmektir. Bu bağlamda bu çalışmada doğalgaz fiyatları ile petrol
fiyatları ve reel döviz kuru arasındaki uzun dönemli ilişkiler Johansen Eşbütünleşme
Testi, Dinamik En Küçük Kareler ve Tam Değiştirilmiş En Küçük Kareler
Eşbütünleşme Testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre petrol
fiyatları doğalgaz fiyatlarını pozitif yönde, reel döviz kuru negatif yönde
etkilemektedir.
Anahtar Kelimeler :Doğalgaz Piyasası, Fiyat Etkinliği, Eşbütünleşme Testleri
PRICE DETERMINATION PROCESS AFFECTING FACTORS IN THE
TURKISH NATURAL GAS MARKETS
ABSTRACT
Turkish natural gas market is a natural monopoly and pricing mechanism operates
within natural gas law that was brought into force at 19.04. 2001. High foreign source
dependency arising from the lack of domestic production significantly affects price
determination process. The aim of this study is to analyze the factors affecting price
determination process and the impact of high foreign source depencdency on the price
determination process. In this context, in this study, long term relationships between
natural gas, oil prices and real exchange rates have been analyzed by using Johansen
Cointegration test, Dynamic Least Squares and Fully Modified Least Sequares
Coinregratşon Tests. According to the findings there is a positive relationsip between
oil prices and natural gas while there is a negative relationship between oil prices and
real exchange rate.
Keywords: Natural Gas Market, Price Efficieny, Cointegration Tests.
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1.Giriş
Sanayileşmeye dönük kalkınma politikalarının çevreye verdiği tahribatın anlaşılması
sürdürülebilir kalkınma politikalarının önemini ortaya çıkarmış, çevre tahribatının
önlenmesinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve çevreyi koruma
politikalarının gerekliliği vurgulanmaya başlanmıştır. Nüfus artışı ve ekonomik
büyüme artan enerji gereksiniminin karşılanmasını zorunlu kılmakta ve enerji
kullanımı kalkınmanın temel girdisi olarak kabul edilmektedir. Dünya enerji
kaynaklarının sınırlı olması ülkeleri enerji politikalarını yeniden gözden geçirmeye ve
etkin enerji kullanımına dönük politikalar uygulamaya zorlamaktadır. Bu bağlamda
enerji güvenliği ve enerji çeşitliliğinin sağlanması enerji politikalarının temel odak
noktası haline gelmiştir.
Türkiye enerji piyasalarında tüketici konumundadır bu nedenle Türkiye’de daha çok
arz güvenliği temelli enerji politikaları uygulanmaktadır. Bu bağlamda birincil enerji
kaynakları bazında dengeli bir kaynak çeşitlendirmesine ve orijin ülke
farklılaştırmasına gidilmesi, üretim sistemi içinde yerli ve yenilenebilir enerji
kaynaklarının payının azami ölçüde yükseltilmesi, doğalgaz transit boru hatlarının
kurulmasıyla Türkiye’nin üretici ve tüketici ülkeler arasında transit ülke konumuna
yükseltilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Türkiye’nin mevcut jeo stratejik
konumunu güçlendirerek Avrupa’ya gaz satışında etkin bir konum kazanması 9.
Kalkınma planının temel hedefidir (DPT, 2006: 77-78). 2001 yılı itibariyle Türkiye
enerji sektöründe özelleştirme çalışmaları hızlandırılmış, enerji piyasalarını
düzenleyen kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. Bu bağlamda bu çalışmada Türkiye
Doğalgaz Piyasası’nın mevcut durumu analiz edilerek, doğalgaz piyasasında fiyatı
belirleyen faktörler analiz edilmiştir.
2.Türkiye’de Doğal Gaz Arzı ve Talebi
2007-2015 dönemi itibariyle doğalgaz üretim ve tüketim istatistikleri incelendiğinde
doğalgaz üretiminin doğalgaz tüketimine kıyasla oldukça düşük olduğu görülmektedir.
2007 yılında doğal gaz tüketimi 35,39 milyar m3 iken 2008 yılında 36, 86 milyar m3’e
yükselmiş, 2009 yılında küresel piyasalarda görülen krizin de etkisiyle tekrar 35,21
milyar m3’e gerilemiş, 2009-2014 döneminde kesintisiz olarak artmıştır. 2014 yılı
doğalgaz tüketim miktarı 48,71 milyar m3 iken 2015 yılı doğalgaz tüketim miktarı
47,99 milyar m3’tür.
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Grafik1: Türkiye’de Yerli Doğalgaz Üretimi ve Tüketimi
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Türkiye’de yerli doğalgaz üretimi doğalgaz tüketimine kıyasla oldukça düşüktür.
2007 yılında doğalgaz üretimi 874 milyon m3 iken 2008 yılında 969 milyon m3’e
yükselmiştir. 2008 yılı ele alınan dönem itibariyle doğalgaz üretiminin en fazla olduğu
yıldır. 2008-2011 döneminde doğalgaz üretimi kesintisiz olarak azalmıştır. 2011 yılı
doğalgaz üretim miktarı 759 milyon m3 iken 2015 yılında doğalgaz üretimi 2011 yılına
oranla % 50 daha azdır. 2015 yılı itibariye doğalgaz üretimi 381 milyon m3’tür.
3.Türkiye’de Doğalgaz İthalatı
Türkiye doğalgaz ithalatında Rusya birinci sırada gelmektedir. Doğalgaz ithalatının
yaklaşık % 50’si Rusya’dan yapılmakta, Rusya’yı İran takip etmektedir. 2007
yılından itibaren Azerbaycan da doğalgaz ithalatı yapılan ülkeler arasında yer almıştır.
Tablo 1: Türkiye’de Doğalgaz İthalatı (milyon sm3)
Rusya
İran Azerbaycan Cezayir Nijerya Diğer* Toplam
2005
17.524 4.248
0
3.786
1.013
0
26.571
2006
19.316 5.594
0
4.132
1.100
79
30.221
2007
22.762 6.054
1.258
4.205
1.396
167
35.842
2008
23.159 4.113
4.580
4.148
1.017
333
37.350
2009
19.473 5.252
4.960
4.487
903
781
35.856
2010
17.576 7.765
4.521
3.906
1.189
3.079
38.036
2011
25.406 8.190
3.806
4.156
1.248
1.069
43.874
2012
26.491 8.215
3.354
4.076
1.322
2.464
45.922
2013
26.212 8.730
4.245
3.917
1.274
892
45.269
2014
26.975 8.932
6.074
4.179
1.414
1.689
49.262
Kaynak: EPDK
Tablo incelendiğinde 2008-2009 döneminde doğalgaz ithalatında az da olsa bir

43

Pınar TORUN

gerileme olduğu, bunun dışında doğalgaz ithalatının arttığı görülmektedir. 2005-2014
döneminde doğalgaz ithalatındaki artış nedeyse iki katlık bir artış görülmektedir. 2014
yılı doğalgaz ithalatı 49 milyon m3’tür.
4.Türkiye’de Doğalgaz İhracatı
İhracat lisansları kapsamında lisans sahibi tüzel kişilerden hali hazırda sadece BOTAŞ
faaliyette bulunmaktadır. Türkiye-Yunanistan Doğal Gaz Boru Hattı’nın
tamamlanması ile 18.11.2007 tarihinde doğal gaz ihracatına başlayan BOTAŞ’ın,
Yunanistan’a ihraç ettiği doğal gaz miktarları Tablo 3’de verilmektedir. 2007 yılında
Yunanistan’a yapılan ihracat yaklaşık olarak 31 milyon m3 civarındadır. İhracatın yıl
sonunda yapılmaya başlanmış olması tutarın büyüklüğünde etkilidir. 2008 yılında
yapılan ihracat 435 milyon m3 iken, 2009 yılında ihraç edilen gaz miktarı 708 milyon
m3 seviyesine ulaşmıştır.
Tablo 2: Türkiye’nin Doğalgaz İhracatı (Milyon Sm3)
Yıllar
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Miktar
30,8
435,8 708,5 648,6
714
611
682
Kaynak: EPDK

2014
632,63

5.Türkiye’de Doğalgaz Fiyatları
Türkiye’de birim doğalgaz fiyatları bölgeden bölgeye farklılık gösterse de fiyat
değişimleri paralellik göstermektedir. Doğal gaz fiyatlarının ele alınan dönem
itibariyle dalgalı bir seyir izlediği görülmektedir. 2000 yılında birim doğalgaz fiyatı
13 kuruşken, 2001 yılında 33 kuruşa yükselmiştir. 2003-2008 dönemi boyunca petrol
fiyatlarında kesintisiz bir artış olduğu görülmektedir. 2008-2011 döneminde yine
fiyatlarda düşme eğilimi görülürken, 2011-2014 döneminde fiyatlar kesintisiz olarak
artmaktadır. 2011 yılında doğalgaz birim fiyatı 69 kuruş iken, 2014 yılında 98 kuruşa
yükselmiştir.
Grafik 2: Türkiye’de Doğalgaz Fiyatları
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Kaynak: İZGAZ
Bu bağlamda doğalgaz fiyatlarının petrol ve döviz kuru değişimlerinden önemli ölçüde
etkilenmesi beklenmektedir. Her ne kadar 2001 sonrası dönemde doğalgaz fiyatlarının
serbest piyasa şartlarında belirlenmesi hedeflenmiş olsa da fiyatlar EPDK’nın
belirlediği sınırlar içerisinde oluşmakta, piyasa şartlarını olgunlaşmadığı durumlarda
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fiyatlar EPDK tarafından belirlenmektedir.
Türkiye’de doğal gaz üretimi doğal gaz üretiminin sadece % 1.03’ünü karşılamaktadır.
Bu nedenle Türkiye doğalgaz piyasasında tüketici konumundadır ve büyük ölçüde dış
pazarlara bağımlıdır. Türkiye’de de doğalgaz fiyatları büyük ölçüde petrol fiyatlarına
bağlı olarak belirlenmektedir.
Grafik 3: Doğalgaz-Petrol- Döviz Kuru Üçgeni
Fiyat

89,29
94,58
84,08 86,69
77,74

100,00

RTWC

Döviz Kurları
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Kaynak: tarafımdan oluşturulmuştur.
Yukarıdaki grafik petrol fiyatları ile döviz kurları ve petrol fiyatları arasındaki eşanlı
değişimi göstermektedir. Tablo incelendiğinde petrol fiyatları ile döviz kurlarının aynı
yönlü hareket ettiği görülmektedir. Ancak doğalgaz fiyatlarının petrol ve döviz kuru
değişkenlerinden sapmalar gösterdiği dönemler bulunmaktadır. 2000-2003 dönemi bu
dönemlerden birisidir. Ele alınan dönem Türkiye için ekonomik kriz ve sonrası bir
dönemi temsil etmektedir. Aynı zamanda bu dönem ulusal enerji piyasalarında
özelleştirme faaliyetlerinin başlatıldığı dönem aralığıdır. 2003-2012 dönemi boyunca
doğalgaz fiyatlarının petrol fiyatlarıyla aynı yönde hareket ettiği, bununla birlikte 2012
yılından sonra petrol fiyatları ve döviz kurlarının düştüğü buna rağmen doğalgaz
fiyatlarındaki artışın devam ettiği, yani petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki
düşmelerin petrol fiyatlarına yansıtılmadığı gözlenmektedir. Bu durumun temel
nedeni enerji maliyetlerindeki artışların BOTAŞ’a getirdiği mali yük nedeniyle petrol
fiyatlarındaki düşüşlerin doğalgaz fiyatlarına yansıtılamamasıdır.
6. Literatür Taraması
Türkiye doğalgaz piyasaları ile ilgili olarak hazırlanan çalışma sayısı sınırlıdır.
Erdoğdu (2010a) Türkiye doğalgaz piyasasını analiz ettiği çalışmada, doğalgaz
piyasasının önemli ölçüde dış pazarlara bağlı olduğunu vurgulamış, piyasada ortaya
çıkan talep açığını gidermek için BOTAŞ’ın sahip olduğu monopolcü gücün kırılması
ve firmalar arasında rekabeti artırıcı ve fiyat etkinliğini sağlayıcı önlemlerin alınması
gerektiğini belirtmiştir.
Kaymak (2014)
Türkiye’de son dönemde uygulana doğalgaz politikalarını
incelemiştir. Sürdürülebilir kalkınma politikaları bağlamında birincil enerji kaynakları
talebi artmıştır. Fiyat etkinliğini sağlamada 4646 sayılı doğalgaz kanununun yetersiz
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kaldığına dikkat çeken Kaymak, dış pazar çeşitlendirmesinin gerekliliğini de
vurgulamaktadır.
Erdoğdu (2010b) 2008-2030 dönemi için Türkiye doğalgaz talebinde meydana gelecek
artışı ARIMA modelini kullanarak tahmin etmiş, elde ettiği bulguları resmi kurumlar
tarafından yapılan tahmin sonuçları karşılaştırmıştır. Resmi kurumlar 2030 yılında
doğalgaz tüketiminin 76,3 milyon m3 olacağını belirtirken, Erdoğdu, bu rakamın 86,4
milyon m3 olacağını belirtmektedir.
Akgül ve Burucu ( 2013) Granger nedensellik testini kullanarak doğalgaz fiyatları ile
petrol fiyatları arasındaki ilişkiyi araştırmış, 1 ve 2 gecikmeli modelde petrol
fiyatlarından doğalgaz fiyatlarına doğru nedensellik olduğu ancak 3 gecikmeli
modelde değişkenler arasında nedensellik ilişki olmadığı sonucuna ulaşmıştır.
7. Veri Seti ve Metodoloji
2000: 01-2015:12 dönemini kapsayan bu çalışmada Türkiye’de doğalgaz fiyatları ile
petrol fiyatları ve reel döviz kuru arasında eş bütünleşme ilişkisi olup olmadığı
FMOLS ve DOL modelleri kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada kullanılan doğal
gaz fiyat verileri İZGAZ ( Kocaeli Belediyesi) tarafından ilan edilen birim perakende
satış fiyatlarıdır. Petrol fiyatları ve RER verileri IEA (International Energy Agency)
ve EUROSTAT istatistiklerinden elde edilmiştir. Mevsimsellikten arındırılmış,
logaritmik seriler kullanılmıştır.
7. 1.Metodoloji ve Bulgular
Zaman serileri analizlerinde durağanlık önemlidir ve iktisadi zaman serileri trend,
konjonktürel dalgalanmalar, mevsimsel etkiler ve arızi faktörler gibi birbirini etkileyen
birtakım faktörler nedeniyle durağan değildir (Nelson ve Plosser, 1982). Durağan
olmayan zaman serileri kullanılarak yapılan çalışmalarda sahte regresyon problemi ile
karşılaşılabilir (Granger ve Newbold, 1974) Bu nedenle çalışmada öncelikli olarak
serilerin durağan olup olmadığını sınamak amacıyla ADF (1979), Phillips-Perron
(1988) ve KPSS (1992) birim kök testleri kullanılmıştır.

Düzey
LNDP
LNPP
LNRER
Fark
∆LNDP
∆LNPP
∆LNRER

Tablo 3: Birim Kök Testi Tahmin Sonuçları
Augmented ADF
PP
t
p
t
p
-2.62787
0.2688
-2.952418
0.1487
-1.243802
0.8979
-1.135992
0.9193
-3.473121
0.0452
2.80353
0.1980
Augmented ADF
PP
t
p
t
p
-11.54713
0.0000
-11.86926
0.0000
-10.63733
0.0000
-10.66914
0.0000
-9.455816
0.0000
-9.197529
0.0000
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KPSS
t
0.213363*
0.281811**
0.315839***
KPSS
t
0.055763
0.072669
0.028153
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Tahmin sonuçları incelendiğinde modelde kullanılacak serilerin düzey değerlerinde
durağan olmadıkları görülmüş, serileri durağan hale getirmek için serilerin birinci
farkları alınmıştır. Serilerin tamamı I(1) düzeyinde durağandır.
7. 2.Johansen Eş bütünleşme Testi
Sims (1980) farkı alınmış serilerde bilgi kaybının ortaya çıkabileceğini bu nedenle
serilerin birim kök içerdikleri durumlarda bile farklarının alınmaması gerektiğini, asıl
amacın parametre tahmini yapmaktan ziyade değişkenler arasındaki ilişkisinin
belirlenmesi olduğunu belirtmektedir. Eş bütünleşme analizi aynı mertebeden
bütünleşik seriler arasındaki uzun dönemli ilişkileri analiz etmek için geliştirilmiştir.
Eş bütünleşme analizi durağan olmayan ancak fark alma işlemi sonucu durağan hale
getirilmiş serilerin düzey değerleriyle analiz edilmesine olanak tanımaktadır. Johansen
(1988) eşbütünleşme testi aynı mertebeden durağan olan serileri içeren eş anlı bir
denklem sistemidir ve VAR modeline dayanmaktadır. Denklem sistemi aşağıdaki gibi
tanımlanmaktadır;
∆𝑋𝑡 = Γ1 ∆𝑋𝑡−1 + ⋯ + Γk−1 ∆𝑋𝑡−𝑘 + Π∆𝑋𝑡−𝑘 + 𝜀𝑡
(3)
Γi = −I + Π1 + ⋯ + Πi , İ = 1 … k
(4)
Π = 𝛼𝛽′
(5)
'
П katsayılar matrisi (pxr) boyutlu α ve  matrislerinin çarpımıdır. α, ayarlama hızını,

 ' ise, sahip olduğu satır sayısının koentegre vektör sayısına eşit olduğu, en çok
benzerlik tahmini ile elde edilen matristir. Eğer Π matrisinin rankı sıfıra eşit ise bu
durumda X vektörünü oluşturan değişkenler arasında X vektörünü oluşturan
değişkenler arasında eş bütünleşme yoktur. Rank 1’e eşitse değişkenler arasında 1 eş
bütünleşme ilişkisi vardır. Rank 1’den büyükse değişkenler arasında birden fazla
eşbütünleşme ilişkisi vardır.
7.3. FMOLS Yöntemi
Phillip ve Hansen (1990) tarafından geliştirilen FMOLS yöntemi değişkenler
arasındaki eşbütünleşme ilişkisinden kaynaklanan otokorelasyon ve içsellik
problemlerini hesaba katmaktadır. FMOLS tahmincileri asimptotik olarak sapmasız,
süper tutarlı ve asimptotik olarak normal dağılıma sahiptir(Phillips ve Hansen, 1990:
120). Denklem sistemi aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır;
𝑦𝑡 = 𝛽 ′ 𝑥𝑡 + 𝑢1𝑡 = 𝜃 ′𝑧𝑡 + 𝑢1𝑡
(6)
∆𝑥𝑡 = 𝑢2𝑡
(7)
Denklemde fonksiyonun merkezi limit teoremine uyum sağladığı varsayılmakta,
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içsellik probleminden kaynaklanan ve otokorelasyondan kaynaklanan problemler
düzeltilmektedir.
7.4.Dinamik En Küçük Kareler Yöntemi
Engle Granger (1987) ve Johansen (1988) bağımszı değişkenlerin içselliğinde
kaynaklanabilecek sapmaların önüne geçebilmek için Saikkonen (1991) ve StockWatson (1993) değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkilerini test etmek için
Dinamik OLS metodunun kullanılmasını önermişlerdir. Dinamik OLS Modeli içsellik
probleminden kaynaklanabilecek sapmaları giderebildiği gibi uzun dönem
denkleminde dinamik unsurlarında modele dahil edilmesine olanak sağlamaktadır.
Stock-Watsons (1993) tarafından geliştirilen Dinamik OLS modelinde denklem
sistemi aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır;
𝑗=𝑗
𝐿𝑁𝐷𝑃𝑡 = 𝐵 ′ 𝑋𝑡 + ∑𝑗=−𝑗 𝜂𝑗 Δ𝐿𝑁𝑃𝑃𝑡−𝑗 + ∑𝐽=𝐾
𝑗=−𝐾 𝜆𝐽 Δ𝐿𝑁𝑅𝐸𝑅𝑡−𝑗 + 𝜁İ
(8)
𝐵 = {𝑐, 𝛼, 𝛽} , 𝑋 = {1, 𝐿𝑁𝑃𝑃, 𝐿𝑁𝑅𝐸𝑅}
(9)
Denklemde B katsayılar matrisini ifade ederken, X katsayısı bağımsız değişkenler
vektörünü oluşturmaktadır.
Tablo 5 doğalgaz fiyatı, petrol fiyatı ve reel döviz kuru arasındaki eşbütünleşme
ilişkisini vermektedir. Tahmin sonuçları incelendiğinde değişkenler arasında en az iki
tane eşbütünleşme ilişkisi olduğu görülmektedir.
Tablo 4: Johansen Eşbütünleşme Testi sonuçları

H0
r=0*
r≤1*
*
r≤2

H1

Özdeğe
r

r≥
1
r≥
2
r≥
3

0.16756
8
0.07981
3
0.00023
8

İz Testi
İz
Kritik
istatisti
Değer
ği
50.4288 29.7970
9
7
15.7656 15.4947
1
1
0.04492 3.84146
2
6

p

0.000
1
0.045
5
0.832
1

Maksimum Öz Değer Testi
İz
Kritik
p
Özdeğe
istatisti
Değer
r
ği
0.16756 34.6632 21.1316 0.000
8
8
2
4
0.07981 15.7206 14.2646 0.029
3
9
0
2
0.00023 0.04492 3.84146 0.832
8
2
6
1

Tablo 4 normalleştirilmiş eş bütünleşme katsayıları yer almaktadır. Tahmin sonuçları
incelendiğinde hem petrol fiyatlarının hem de reel döviz kuru katsayısının anlamlı
olduğu görülmektedir. Aşağıdaki tabloda normalleştirilmiş eş bütünleşme katsayıları
yer almaktadır.
Tablo 5: Normalleştirilmiş Eşbütünleşme katsayıları
LNDP
LNPD
LNRER
1.000000
-1.977576
5.126994
48

C
-0.017094
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(0.30926)
(1.04873)
(0.00475)
[-6.39454]
[4.88871]
[ -3.59902]
t değerleri %1 için 1.96 %5 için 2.57 %10 için 1.64’tür.
Normalleştirilmiş eş bütünleşme katsayılarından hareketle eş bütünleşme denklemi
aşağıdaki gibi yazılabilir;
LNDP-1.977576*LNPD+5.126994*LNRER-0.017094=0
(10)
LNDP= 1.977576*LNPD-5.126994*LNRER+0.017094
(11)
Katsayıların anlamlı olması petrol fiyatlarının ve reel döviz kurunun doğalgaz fiyatları
üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Petrol fiyatları ve reel döviz kuru doğalgaz
fiyatlarını pozitif etkilemektedir. Johansen yaklaşımı değişkenler arasındaki dinamik
etkileşimlere dayalı olduğu için johansen yaklaşımından elde edilen parametrelerin
büyüklüğü yorumlanmamalıdır. (Johansen ve Juselius, 1990).
Tablo 6: FMOLS Tahmin Sonuçları
Bağımlı Değişken: LNDP
Değişken
Katsayı
Std.Hata
t-Statistic
Prob.
LNPD
0.524826
0.156945
3.344015
0.0010
LNRER
-0.034752
0.537835
-0.064615
0.9485
DUMMY
0.546235
0.115828
4.715915
0.0000
C
-2.933968
2.077982
-1.411931
0.1596
R-squared
0.712379
Mean dependent var
-0.711350
Adjusted R-squared
0.707765
S.D. dependent var
0.554795
S.E. of regression
0.299915
Sum squared resid
16.82051
Durbin-Watson stat
0.075284
Long-run variance
0.371930
Tahmin sonuçları incelendiğinde petrol fiyatlarının anlamlı ancak reel döviz kurunun
anlamsız olduğu görülmektedir. Bununla birlikte kriz dönemlerini temsil eden yapay
değişkenin de anlamlı olduğu görülmektedir. Petrol fiyatlarındaki % 1’lik artış
doğalgaz fiyatlarını % 1 artırmaktadır. Kriz dönemlerinin kısa vadeli sermaye
akımlarını aracılığıyla petrol fiyatlarını ve reel döviz kurunu etkilemektedir.
Türkiye’de doğalgaz piyasalarında petrol fiyatlarına dayalı fiyat belirlenmesi
nedeniyle petrol fiyatlarındaki değişmelerin doğalgaz fiyatlarına da yansıması
beklenmektedir. Kriz dönemlerini temsil eden yapay değişkenin de anlamlı olduğu,
kriz dönemlerinde doğalgaz fiyatlarının yükseldiği görülmektedir.
Tablo 7: Dinamik OLS Eşbütünleşme Testi Tahmin Sonuçları
Bağımlı Değişken: LNDP
Değişken
Katsayı
Std. Hata
t
LNPD
0.954160
0.131395
7.261788
LNRER
-1.169321
0.489316
-2.389707
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DUMMY
C
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Durbin-Watson stat

0.233951
0.701367
0.951035
0.926974
0.120355
0.327570

0.066071
3.540919
1.786508
0.392591
Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum squared resid
Long-run variance

0.0006
0.6953
-0.640249
0.445376
1.680297
0.051486

Dinamik OLS tahmin sonuçları incelendiğinde sabit değişken dışındaki tüm
değişkenlerin anlamlı olduğu görülmektedir. Petrol fiyatlarındaki % 1’lik artış,
doğalgaz fiyatlarını %1 artırırken, reel döviz kurlarındaki %1 ‘lik artış doğalgaz
fiyatlarını % 1.16 azaltmaktadır. Kriz dönemlerini temsil eden yapay değişkenin de
anlamlı olduğu görülmektedir. Kriz dönemlerinde doğalgaz fiyatları artmaktadır.
8. Sonuç
Doğalgaz piyasaları yüksek işlem maliyetleri nedeniyle doğal monopol niteliği taşıyan
piyasalardır. Türkiye doğalgaz piyasaları da EPDK denetiminde faaliyet
göstermektedir. Her ne kadar 2001 yılında çıkarılan kanunla doğalgaz piyasasında
etkinliğin artırılması ve serbestleştirme faaliyetlerinin artırılması için çalışmalar
yapılsa da henüz piyasada fiyat etkinliği sağlanamamıştır. Türkiye enerji piyasalarında
tüketici konumunda olduğu için, Türkiye’de uygulanan enerji politikaları daha çok arz
güvenliğini sağlamaya dönük politikalardır. Yerli doğalgaz üretimi tüketimin sadece
% 1.32’sini karşılamaktadır. Bu nedenle Türkiye doğalgaz piyasası büyük ölçüde dışa
pazarlara bağımlı bir yapıya sahiptir ve maliyete dayalı fiyatlama çerçevesinde
doğalgaz fiyatları büyük ölçüde petrol fiyatlarına ve döviz kurlarına bağlıdır, kriz
dönemleri de kukla değişkenler aracılığıyla modele dahil edilmiştir. Bu bağlamda
çalışmada doğalgaz fiyatları ile petrol fiyatları ve reel döviz kurları arasındaki uzun
dönemli ilişkiler johansen eşbütünleşme testi, Dinamik OLS ve FMOLS eşbütünleşme
testleri ile analiz edilmiştir. Bütün modeller için doğalgaz fiyatları ile petrol fiyatları
arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu bulgusuna ulaşılmışken, Johansen ve
Dinamik OLS testlerinde doğalgaz fiyatları ile reel döviz kurları arasında negatif yönlü
bir ilişki olduğu görülmüş, ancak FMOLS testinde reel döviz kuru değişkeninin
anlamsız olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte kriz dönemlerini temsil eden
yapay değişkenin de anlamlı olduğu görülmektedir. Kriz dönemlerinde petrol fiyatları
yükselmektedir.
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ÖZET
Beşeri sermayenin önemli bir bileşeni olan sağlık, ekonomik büyüme süreci üzerinde
pozitif etkilere sahiptir. Literatürde sağlığa dayalı büyüme hipotezi olarak ele alınan
sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme ilişkisi birçok çalışmada ele alınmıştır. Bu
kapsamda, bu çalışmada da sağlık harcamalarının GSYİH içindeki payı ile ekonomik
büyüme arasındaki ilişki panel veri analiziyle test edilmiştir. 35 OECD ülkesi için
2000-2014 yıllarına ait veriler kullanılmıştır. Çalışmanın sonucuna göre, iki değişken
arasında çift yönlü bir nedensel ilişki bulunmuştur. Ayrıca yapılan FMOLS ve DOLS
testleri de bu sonuçları desteklemektedir. 35 OECD ülkesi için yapılan FMOLS
testinde sağlık harcamalarının GSYİH içindeki payı %1 artarsa, ekonomik büyüme
%0,903 (DOLS için %0,95) arttırmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sağlık harcamaları, Ekonomik Büyüme, panel veri analizi

ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE EFFECT ON ECONOMIC GROWTH
OF THE HEALTH EXPENDITURE IN OECD COUNTRIES
ABSTRACT
Health, an important component of human capital, has positive effects on the economic
growth process.In the literature, health expenditure and economic growth relationship,
which are considered as health-based growth hypothesis, have been covered in many
studies. In this study, the relationship between the share of health expenditures in GDP
and economic growth was tested by panel data analysis. The data of 35 OECD
countries between the years 2000 and 2014 were used. According to the results of the
study, a bi-directional causal relationship was found between the two
variables.Moreover, FMOLS and DOLS tests also support these results. In the FMOLS
test for 35 OECD countries, if the share of health expenditures in GDP increases by
1%, it increases the economic growth by 0,903% (0.95% for DOLS).
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1.Giriş
Toplumlar varlıklarını devam ettirebilmek için sağlıklı bir nesle sahip
olmalıdır. Çünkü sağlıklı bir nesil ülke ekonomisinin gelişmesine ve büyümesine katkı
sağlamaktadır. Bu nedenle sağlık, büyümenin ve kalkınmanın kaynağını oluşturan
önemli üretim faktörlerinden biridir. Sağlıklı bir topluluğun sürdürülmesi için de
sağlık kurumlarının, sağlık koşullarının geliştirilmesi ve toplumun ihtiyaçlarını
karşılayacak sağlık hizmetlerinin sunulması gerekmektedir. Sağlık hizmetlerinde
gelişme sağlayacak sağlık harcamaları ekonomik gelişmeleri de hızlandırmaktadır
(Mazgit, 2002:405).
Beşeri sermayenin göstergelerinden biri olan sağlık, ekonomik büyümenin en
önemli belirleyicileri arasında yer almaktadır. Beşeri sermaye kuramına göre kişi,
sahip olduğu bilgi ve becerisini geliştirdiğinde doğal olarak iktisadi faaliyetlerdeki
üretkenliği de artmaktadır. Ancak kişinin iktisadi faaliyetlerde verimlilik
sağlayabilmesi için iyi bir eğitim almasının yanında sağlıklı olması da gerekir. Bu
doğrultuda sağlığın ve eğitimin beşeri sermaye stokunda beraber değerlendirilmeleri
gerekmektedir (Karagül, 2002:70).
Bu çalışmanın temel amacı, sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme ilişkisini
araştırmaktadır. Bu bağlamda, 35 OECD ülkesi için 2000-2014 yıllarına ait veriler
panel veri analiziyle test edilmiştir. Çalışmada ilk olarak sağlık ve beşeri sermaye
kavramları ele alınmış ve sağlık harcamalarını etkileyen faktörlere değinilerek konu
ile ilgili teorik temellere yer verilmiştir. Daha sonra ise, ele alınan ülkelerde sağlık
harcamaları ile ekonomik büyümenin bir fotoğrafı çekilmiştir. Diğer bölümde literatür
taraması yapılarak bu ilişkiyi ampirik olarak sınayan çalışmalar kısaca anlatılmıştır.
Son bölümde ise veri seti ve ampirik yöntem belirtilerek çalışmanın ampirik
sonuçlarına yer verilmiştir.
2.Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Kavramları
2.1.Sağlık ve Beşeri Sermaye Kavramı
Sağlıkla ilgili verilerin analizini yapmak, ülkelerin mevcut durumunu, uzun
vadede gelişimini ve ülke ekonomisinde kamu harcamalarından sağlık harcamalarına
ayrılan payın etkilerini göstermektedir. Politika yapıcıların nitelikli kararlar alarak
yönetimde istikrar sağlayabilmesi için ortalama yaşam beklentisi, doğumda beklenen
ömür süresi, çalışan sayısı gibi verileri dikkate alması gerekmektedir. Buna göre
kaynakların kullanımı ve yönetimi sağlanmalıdır.
Sağlık harcamalarındaki artış, bireylerin yaşam süresi ve beklentisini
arttırmaktadır (Kelly, 1997:64). Bir toplumun sağlık düzeyini etkileyen faktörler
bebek ve çocuk ölüm oranları, ortalama hayat süresi, sağlık sistemine ilişkin
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göstergeler ve ölüm sebepleri ve hastalık türleri olarak gösterilebilir (Karagül, 2002:
66).
Günümüzde ülkeleri rekabet edebilir hale getiren en önemli unsur insana
yapılan yatırımdır. Bu nedenle bilgi ve teknoloji çağının getirdiği bir zorunluluk olarak
daha nitelikli ve daha eğitimli bireyler yetiştirmek ancak daha iyi sağlık koşullarıyla
mümkün olmaktadır. Çünkü bir birey ne kadar sağlıklı ise ancak o kadar kendine ve
bulunduğu ülkeye katkı sağlayabilir.
Beşeri Sermaye ile bir ekonomideki bilgi ve beceri yüklü nitelikli işgücü
kastedilmektedir. Beşeri sermayenin göstergelerinden biri de sağlık faktörüdür.
Bireyin bilgi ve becerilerini geliştirmesi iktisadi faaliyetlerde de ilerleme sağlar.
Ancak insanların ekonomik faaliyetlerde verimlilik sağlayabilmesi için iyi bir eğitim
almasının yanında sağlıklı olması da gerekir.
Beşeri sermaye kavramı iktisadın doğuşuyla beraber kullanılmaya başlansa da
asıl önemi 2.Dünya savaşından sonra anlaşılmıştır. 1960’larda Schultz ve Denison’un
çalışmalarıyla ekonomik büyüme fiziki sermayenin yanında beşeri sermaye ile de
açıklanmaya başlanmıştır. 1980’lerin sonunda beşeri sermayeye dayalı içsel büyüme
modellerinin ortaya çıkmayla beşeri sermaye adeta ekonomik büyümenin motoru
olarak kabul edilmeye başlamıştır. Beşeri sermaye; fiziki sermayenin verimliliğini
artırarak, nitelikli işgücüne istihdam yaratarak ve teknolojik gelişmenin yayılmasını
sağlayarak ekonomiyi etkilemektedir (Çakmak ve Gümüş, 2005:60-61).
Türkiye’nin iktisadi gelişmişlik düzeyine bakarak yaşanan ekonomik sorunlar
incelendiğinde, ülkemizin ekonomik gelişiminin istikrarlı olarak iyileşmesi için fiziki
sermayenin yanında beşeri sermayenin de ihtiyaç duyulan bir sorun giderici olarak
görülmesi gerekmektedir. Neticede, Türkiye’de beşeri sermaye önemli bir rol
üstlenmiştir (Gürak 2006:123). Türkiye’de beşeri sermaye kavramının incelenebilmesi
için Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar uygulanan politikaların amaçlarının ve
sonuçlarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu değerlendirmelerde beşeri
sermayenin en temel faktörü olan sağlık unsuru önem taşımaktadır.
Beşeri sermaye indeksinin önemli ölçütlerinden biri olan sağlıklı yaşam,
ortalama yaşam beklentisi ile ölçülmektedir. Bu ortalama yaşam beklentisini
belirleyen unsurlardan en temel olanı bebek ölümleri oranıdır. Çünkü bebek ölüm
oranları yüksek olan ülkelerde ortalama yaşam beklentisi de düşüktür. Tersi durumda
yani bebek ölüm oranları düştüğünde ortalama yaşam beklentisi artmaktadır. Ayrıca
sağlık ve beslenme gibi hizmetleri iyi olan ülke vatandaşlarının ortalama yaşam
süreleri diğer ülkelere göre daha uzundur. Günümüzde beşeri sermayesi yüksek olan
ülkelerin ekonomi alanında daha başarılı oldukları görülmektedir. Birey sağlıklı ve
eğitimli olduğu sürece daha iyi istihdam imkânlarıyla beraber daha fazla gelir elde
etmektedir. Dolayısıyla beşeri sermaye ülkenin ekonomik refahını iyileştirmede etkin
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bir faktördür. Ülkeler ekonomik kalkınma sürecinde beşeri sermayenin önemini
kavradıkça, beşeri sermayenin en önemli göstergelerinden biri olan insan sağlığına
daha önem vermeye başlamışlardır.
2.2.Sağlık Harcamaları ve Sağlık Harcamalarını Etkileyen Faktörler
Sağlık harcamaları genellikle sağlığın korunması ve geliştirilmesi adına yapılan
harcamaları kapsamaktadır. Sağlık harcamalarının artması bireylerin yaşam süresini
ve kalitesini olumlu etkilemektedir. Ayrıca sağlık sektörüne yapılan fiziki yatırımlar
(makine teçhizat gibi) teknolojik ilerlemeyi desteklemekte, teknolojik ilerlemeler de
büyümeyi uyarmakta, büyüme de sağlık harcamalarının tekrar artmasına yol
açmaktadır (Akar, 2014:311). Sonuçta sağlığa yapılan her harcama ülkenin iktisadi
kalkınmasında önemli rol oynamaktadır.
Ülkelerdeki sağlık harcamalarının değerlendirmesini yapabilmek için
harcamanın miktarı, kaynakları ve kaynakların nerelere, ne şekilde harcandığına
ilişkin farklı ölçekler bulunmaktadır. Bu ölçekler kaynaklar bakımından; sağlık
harcamalarının ne kadarının kamu kaynaklarından ne kadarının özel kaynaklardan
karşılandığı, miktar bakımından sağlık harcamalarının gayri safi milli hâsıla (GSMH)
içindeki ve kişi başına düşen gelir içindeki payı, harcamanın ne tür hizmetlere
yapıldığı bakımından da sağlık harcamalarında ilaç masraflarının, teknolojik
gelişmenin, insan emeğinin payına bağlı olarak değişmektedir (Akdur, 2008:1).
Nüfusun büyümesi ve yaşlanması nedeniyle her yıl sağlık harcamaları kayda
değer bir şekilde yükselir. Her ne kadar politika yapıcılar bu faktörleri etkilemek için
pratik olarak hiçbir şey yapmasalar da, bu tür demografik değişikliklerin finansal
etkisini anlamaları ve tahmin etmeleri önemlidir. Sağlık harcamaları artan gelişmiş
ülkelere bakıldığında sağlık harcamalarındaki artışa genelde yaşlı nüfusun neden
olduğu görülür. Sağlık harcamalarındaki artış nüfus yoğunluğundan ziyade o
toplumdaki nüfusun niteliğinden kaynaklanmaktadır. (Mendelson ve Schwartz,
1993:123).
2.3.Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi
Mushkin’in 1962’deki çalışmasında eğitim ve sağlığa yapılan eş zamanlı
yatırımların ekonomik gelişme sürecinde pozitif etkilere sahip olduğunu göstermiştir.
Bu bağlamda sağlıklı ve eğitimli kişilerin toplumda tüketici ve üretici olarak daha etkin
davrandıklarını tespit etmiştir. Diğer bir nokta ise sağlıklı bireylerin daha iyi
eğitilebilir olmaları ve bu insanlardan yetişen iş gücünün üretimi artırıcı bir faktör
olmasıdır. Ayrıca sağlıklı insanların eğitilmesi durumunda bu insanlar daha uzun süre
yaşayacakları için eğitim yatırımlarından daha uzun süreli faydalanma imkânı
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doğacaktır. Bu noktada eğitim ve sağlığın birbirini tamamlayan iki unsur olduğu
açıktır (Yumuşak ve Yıldırım, 2009:60).
Sağlık harcamalarının ekonomik büyümeyi arttırması sağlığa dayalı büyüme
hipotezi ile açıklanmıştır. Sağlığa dayalı büyüme hipotezine göre, sağlık harcamaları
üretken sermaye niteliğindedir. Diğer bir ifadeyle sağlık sektörüne yapılan yatırımlar
toplam ekonomik büyümeye katkı sağlamaktadır. Ayrıca ülkelerde zayıf bir sağlık
sektörünün bulunması, sermayenin verimliliğini negatif yönde etkilemektedir. Bu etki,
az gelişmiş ülkelerde başarısız sağlık sektörü varlığını açıklamaya yardımcı
olmaktadır (Akar, 2014:312-313). Barro'ya göre sağlık, yatırımların üretken bir
varlığıdır ve ekonomik büyümenin motorudur. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin
ekonomik büyüme farklılığının %50'si sağlık ve düşük yaşam beklentisinden
kaynaklanmaktadır. Gelişmiş ülkeler bütçenin önemli bir bölümünü sağlık
harcamalarına ayırdıklarından dolayı, sağlık ekonomik büyümenin önemli bir aracıdır
(Oni, 2014:77).
Şekil 1: Sağlık-Ekonomik Büyüme İlişkisi

Kaynak: Mazgit, 2002:412.
Şekil 1’den görüldüğü üzere bir toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesi,
eğitimin kalitesini arttırır ve aynı zamanda kalkınmayı engelleyen nüfus baskısını da
ortadan kaldırır. Böylece verimlilik ve hâsıla artışı ile toplum refahı artacaktır.
Ekonomik göstergelerde meydana gelen iyileşmeler sağlık göstergelerini de
olumlu yönde etkilemektedir. Aynı şekilde sağlık göstergelerinde görülen pozitif
değişikliklerin de ekonomik istikrarın sağlanmasına katkıda bulunduğu görülmektedir.
Meydana gelen bu değişmeler belirlenirken yaygın olarak kullanılan ekonomik ve
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sağlık göstergeleri gayri safi yurtiçi hâsıla ile kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hâsıla,
doğumda yaşam beklentisi, bebek-çocuk ölüm hızı ve kaba ölüm oranıdır.
Sağlık harcamaları bir ülke ekonomisinin büyümesinde ve verimliliğinin
artmasında doğrudan etkili olan göstergelerdendir. Çünkü sağlık harcamalarının
artarak oluşturduğu daha iyi sağlık koşulları yaşam süresinin uzamasını sağlayarak
istihdam süresini uzatmaktadır. Yani daha uzun ömür beklentisi emek arzını olumlu
etkilemektedir. Daha sağlıklı bireylerin, çalışılan saat başına daha fazla ürettikleri
varsayılabilir. Ayrıca koruyucu nitelikteki sağlık hizmetlerinin sosyal faydası,
tedaviye dayanan yüksek maliyetli sağlık hizmetlerine göre ülkenin büyümesi ve
kalkınması üzerinde daha çok katkıda bulunmaktadır. Toplumların sağlık
harcamalarını arttırmaları bir çeşit gelişmişlik ölçütüdür ve sağlığın ekonomik büyüme
için önemli olduğu fikrine katkıda bulunur. Sonuç olarak ülkelerin sağlık düzeyinin
pozitif yönde artması iktisadi faaliyetlerde verimliliği arttırırken buna bağlı olarak da
ekonomik büyümeye olumlu katkı sağlamaktadır.
3.Türkiye’de ve OECD Ülkelerinde Sağlık Harcamaları
Dünyada çoğu ülkenin son yıllarda yaşadığı önemli sorunlardan birisi de sağlık
harcamalarında görülen artıştır. Özellikle kaynakların öncelikli yatırım alanlarından
sağlık sektörüne aktarıldığı görülmektedir. Sağlık sektöründe tıbbi bakım
hizmetlerinin maliyetli olması yanında, verimliliğin ikinci planda düşünülmesi de
sağlık harcamalarını artıran sorunlar arasında gösterilebilir. Sağlık harcamalarındaki
artışın birçok nedeni bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şöyle sıralanabilir:
- Ortalama yaşam süresinin artması ve buna bağlı kronik hastalıkların ve
yetersizliklerin (fiziksel, ruhsal veya duygusal gelişim bozukluğu) artması,
- Sağlıkta yüksek maliyetli ileri teknoloji kullanımı,
- Emek yoğun bir sektör olması,
- Sağlık bilincinin artması,
- Gelir artışı ile birlikte sağlık harcamaları talebinin artması,
- Arzın talep yaratması ve
- Asimetrik bilgiye bağlı problemlerin (ters seçim, ahlaki tehlike) neden olduğu
maliyetlerdir (Kılavuz, 2010:174).
Tablo 1’de seçilmiş bazı OECD ülkelerinde toplam sağlık harcamalarının
GSYİH içindeki payı gösterilmektedir.
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Tablo 1: Seçilmiş OECD Ülkelerinde Sağlık Harcamalarının GSYİH’ya Oranı
ÜLKE
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

2014

Avusturya
Avustralya

5,77
7,78

5,93
8,00

6,19
8,47

6,13
8,40

6,32
8,21

6,29
8,42

6,27
8,37

6,32
8,73

Belçika

6,95

7,40

8,04

7,90

8,01

8,19

8,23

8,25

Kanada
Şili

6,89
2,66

7,06
2,94

7,91
3,47

7,88
3,29

7,68
3,33

7,65
3,48

7,58
3,63

7,41
3,85

Çek Cum.
Danimarka

5,56
8,43

5,63
8,62

6,57
9,76

6,22
9,43

6,31
9,27

6,34
9,42

6,31
9,59

6,26
9,16

Estonya

3,90

4,71

5,22

4,93

4,63

5,12

5,14

5,03

Finlandiya
Fransa

6,03
8,12

6,25
8,17

6,90
8,75

6,74
8,68

6,75
8,73

7,04
8,83

7,20
8,91

7,29
9,02

Almanya
Yunanista
n
Macaristan
İzlanda

7,73
5,68

7,90
5,85

8,71
6,78

8,58
6,22

8,31
6,68

8,36
6,27

8,57
6,07

8,70
4,99

5,05
7,23

4,91
7,27

4,96
7,48

5,12
7,12

5,03
6,97

4,91
6,99

4,91
7,07

4,88
7,18

İrlanda

5,73

6,51

6,92

6,10

5,53

5,62

5,33

5,14

İsrail
İtalya

4,56
6,49

4,47
6,84

4,56
7,25

4,61
7,26

4,62
6,97

4,87
6,99

4,86
6,97

4,75
6,99

Japonya
Güney
Kore
Letonya
Lüksembu
rg
Meksika

6,72
3,28

7,00
3,36

7,75
3,76

7,86
3,86

8,32
3,82

8,41
3,85

8,53
3,91

8,55
3,99

4,26
5,82

4,12
6,49

4,07
7,03

3,94
6,59

3,87
6,26

3,58
5,99

3,54
5,94

3,72
5,82

2,64

2,76

3,10

3,10

3,07

3,16

3,26

3,26

Hollanda
Yeni
Zelanda
Norveç
Polonya

7,98
6,88

8,21
8,91

8,90
9,32

9,08
9,31

9,09
9,34

9,53
9,55

9,62
9,23

9,48
9,08

7,22
4,42

7,09
4,94

8,02
5,10

7,84
4,90

7,72
4,71

7,77
4,58

8,01
4,53

8,31
4,51

Portekiz

6,51

6,67

7,16

7,17

6,70

6,24

6,23

6,16

Slovakya
Slovenya

5,18
5,77

5,44
6,29

6,01
6,92

5,80
6,73

5,64
6,67

5,68
6,80

5,79
6,67

5,84
6,62

İspanya
İsveç

6,10
7,25

6,51
7,52

7,21
8,10

7,17
7,72

7,00
9,91

6,73
9,96

6,50
10,05

6,40
10,02

İsviçre
Türkiye

6,03
4,10

6,70
4,44

7,21
4,92

7,10
4,41

7,20
4,21

7,50
4,15

7,73
4,23

7,70
4,19

İngiltere

6,79

7,22

8,16

7,94

7,77

7,80

7,78

7,58

ABD
7,02
Kaynak: OECD

7,37

8,01

8,08

8,07

8,04

8,05

8,28

Tablo 1’de görüldüğü üzere, Türkiye sağlık harcamaları konusunda diğer
ülkelerin gerisinde kalmaktadır. Özellikle ABD, Japonya ve gelişmiş Avrupa
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ülkelerinde sağlık harcamalarına ayrılan pay GSYİH’nın %8’den fazladır. Türkiye’de
son yıllarda artış olsa da bu oran 2014 itibariyle %4,19’dur ve çalışmada ele alınan
diğer 34 ülkeden sadece Şili, Meksika, Letonya ve Güney Kore’den daha fazladır.
Çalışmaya konu olan ülkelerin GSYİH’sı Türkiye’ye göre daha da yüksek olduğu için
bu farkın daha da çok olduğu söylenebilir. Satın alma gücü paritesine göre kişi başına
sağlık harcamaları dikkate alındığında Türkiye’nin sıralaması biraz daha
yükselmektedir. Grafik 1’de bazı OECD ülkelerinde 2015 itibariyle kişi başına sağlık
harcamaları verilmiştir.
Grafik 1: Kişi Başına Sağlık Harcamaları (SGP-2015)
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Kaynak: OECD
Grafik 1’de görüldüğü üzere, bazı OECD ülkelerinde kişi başına sağlık harcamalarının en çok
olduğu ülke 9451 $ ile ABD’dir. En az olduğu ülkeler de 1063$ ile Türkiye ve 1052$ ile Meksika’dır.
Ancak şu da bir gerçektir ki; Türkiye’nin kişi başına düşen sağlık harcamaları yıllar itibariyle hızlı bir
artış göstermiştir. Grafik 2’de 1990-2015 yılları arasında Türkiye’de kişi başına düşen sağlık
harcamalarının seyri verilmiştir.
Grafik 2: Türkiye’de Kişi Başına Sağlık Harcamaları (1990-2015)
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Grafik 2’den görüldüğü üzere, 1990 yılında 144$ olan kişi başına sağlık
harcaması 2015 yılında 1063$’a yükselmiştir ve yıllar itibariyle artan bir seyir
izlemiştir. Mortgage krizinin etkisiyle 2009 yılından sonra sağlık harcamalarının
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GSYİH içindeki payı azalsa da kişi başına sağlık harcamaları sürekli bir artış
göstermiştir.
Tablo 2’de Türkiye’deki demografik göstergeler verilmiştir.
Tablo 2: 2000–2014 arası Türkiye’de Demografik Göstergeler

Yıllar
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Yıllık Doğal
Kaba Bebek
Toplam
Nüfus Artış Kaba Doğum Ölüm Ölüm
Doğurganlık
Hızı
Hızı (Binde)
Hızı
Hızı
Hızı (Çocuk)
(Yüzde)
(Binde) (Binde)
1.44
1.34
1.20
1.16
1.21
1.23
1.24
1.20
1.19
1.25
1.22
1.17
1.21
1.20
1.04

21.6
20.3
18.6
17.9
18.1
18.2
18.1
18.4
18.2
17.6
17.2
16.8
17.1
16.9
15.8

7.3
6.9
6.6
6.3
6.1
5.9
5.7
6.4
6.3
5.1
5.0
5.1
5.0
4.9
5.5

31.6
28.3
25.4
22.8
20.5
18.4
16.9
15.9
14.9
13.8
12.0
11.7
11.6
11.4
11.3

2.53
2.38
2.17
2.09
2.11
2.12
2.12
2.16
2.15
2.08
2.06
2.03
2.09
2.07
-

Doğuşta
Hayatta
Kalma
Ümidi
(Yıl)
71.0
71.8
72.5
73.2
73.8
74.4
74.9
75.3
75.7
76.1
76.4
76.6
76.8
76.9
77.0

Kaynak: TUİK
Tablo 2’de Türkiye’deki demografik göstergelere baktığımızda yavaş ancak
olumlu bir yönde gelişim gözlenmektedir. Nüfus artış hızının, %1,44’den %1,04’e
düşmesi, kaba doğum hızının binde 21,6’dan 15,8’lere düşmesi, bebek ölüm hızının
bin bebekte 31,6’dan 11,3’e düşmesi ve doğumda yaşam beklentisinin 71’den 77 yıla
yükselmesi Türkiye’nin sağlık yatırımlarının yavaş ama düzenli bir şekilde geliştiğini
ortaya koymaktadır. Sağlık göstergelerinden bir diğeri olan doğuşta hayatta kalma
ümidi arttıkça toplumun sağlık hizmetlerinden yeterince faydalandığı anlaşılmaktadır.
Ülkemizde hayatta kalma ümidi giderek artmaktadır.
Türkiye’nin toplam sağlık harcaması 2014 yılında 94.750 Milyon TL’dir ve
düzenli olarak artış eğilimi göstermektedir. Türkiye kamu sağlık harcamalarının
toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2014 yılında %77,4’tür. Genel kamu sağlık
harcamasının GSYH’ye oranı bir önceki yıla göre değişmeyerek %4,2 olarak
gerçekleşmiştir. Özel sağlık harcamalarının GSYİH içindeki payı için ise, %1,2’dir.
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Özel sağlık harcamalarının trend eğimi azalış yönünde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla
yıllara yaygın sağlık harcamalarında kamunun payı giderek artarken, özel sektörün
payı giderek azalmaktadır. 2014 yılı verilerine göre cari sağlık harcamasının toplam
sağlık harcaması içindeki payı, 2014 yılında %93,8 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’de
hane halklarının yapmış oldukları tedavi, ilaç gibi cepten sağlık harcamaları, 2014
yılında %18,8 artarak 16 milyar 819 milyon TL’ye yükselmiştir. Hane halkları
tarafından cepten yapılan sağlık harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindeki
payı, 2014 yılında %17,8’e yükselmiştir. Kişi başı sağlık harcaması, 2013 yılında 1
110 TL iken, 2014 yılında %11 artarak, 1 232 TL’ye yükselmiştir (TUİK, 2014).
4.Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyümeye İlişkin Ampirik Literatür
Sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen geniş bir
literatür vardır. Bu konuda yapılmış çalışmalarda farklı ülkeler, farklı yıllar ve farklı
analizlerle birçok farklı sonuç bulunmuştur. Bu çalışmalardan biri, Kelly (1997)
tarafından ele alınan, 73 ülke için 1970-1989 yılları arasındaki dönemi kapsayan ve
panel veri kullanılan sağlık harcamalarının ekonomik büyümeye etkisini araştıran
çalışmadır. Bu çalışmada, sağlık harcamalarının ekonomik büyümeye anlamlı bir
katkısının olmadığı sonucuna varmıştır. Chakraborty (2003) çalışmasında sağlık
göstergelerinden doğuşta yaşam beklentisini kullanmış ve 1970-1990 dönemi 95 ülke
için panel veri ve EKK yöntemiyle incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda, doğuşta
ortalama yaşam beklentisinin ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilediğini
göstermiştir. Erdil ve Yetkiner (2004), düşük, orta ve yüksek gelirli ülkeler için 19902000 dönemini kapsayan çalışmasında, sağlık ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi
incelemiştir. Yapılan nedensellik analizi sonuçlarına göre, düşük ve orta gelirli
ülkelerde ekonomik büyümeden sağlık harcamalarına, yüksek gelirli ülkelerde ise
sağlık harcamalarından ekonomik büyümeye doğru nedensellik ilişkisi tespit
edilmiştir. Dreger ve Reimers (2005) yapmış oldukları çalışmada, 21 OECD ülkesinde
1975-2001 dönemleri için sağlık harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi
incelemiştir. Yapılan eşbütünleşme testinin sonuçlarına göre, sağlık harcamaları ile
ekonomik büyüme arasında uzun dönemli bir ilişki tespit edilmiştir. Çetin ve Ecevit
(2010) yapmış oldukları çalışmada, 15 OECD ülkesi için 1990-2006 dönemlerine ait
verileri kullanarak sağlık harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisini incelemişlerdir.
Havuzlanmış regresyon modelinin kullanıldığı bu çalışmanın sonucuna göre, sağlık
harcamaları ile ekonomik büyüme arasında istatistikî olarak anlamlı bir ilişki tespit
edilememiştir. Narayan vd. (2010) yapmış oldukları çalışmada, 1974-2007
dönemlerini ele alarak 5 Asya ülkesi için kişi başına sağlık harcamaları ile ekonomik
büyüme ilişkisini incelemişlerdir. Panel veri analizi kullanılarak yapılan bu çalışmanın
sonucuna göre, kişi başına sağlık harcaması ve ekonomik büyüme arasında pozitif bir
ilişki mevcuttur. Mehrara ve Musai (2011), İran ekonomisi için 1970-2007 yıllarına
ait verileri kullanarak yapmış oldukları çalışmada, sağlık harcamaları ile ekonomik
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büyüme ilişkisini incelemişlerdir. Sağlık harcamalarının ekonomik büyüme üzerinde
çok az ve istatistiksel olarak anlamsız bir etkisi olduğu ve uzun dönemde katkısının
olmadığı sonucuna varmışlardır. Ding (2012) yapmış olduğu çalışmada, 1980-2007
dönemine ait verilerle 34 OECD ülkesinde sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme
ilişkisini incelemiştir. Sabit etkiler yöntemiyle uyguladığı panel veri analizinin
sonucuna göre, sağlık harcamaları ekonomik büyüme üzerinde pozitif bir etkiye
sahiptir. Elmi ve Sadeghi (2012) yapmış oldukları çalışmada, 1990-2009 dönemlerine
ait verilerle 20 gelişmekte olan ülkede sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme
ilişkisini incelemişlerdir. Çalışmanın sonucunda, sağlık harcamaları ve ekonomik
büyüme uzun dönemli ve çift yönlü nedensel bir ilişki tespit etmişlerdir. Yardımcıoğlu
(2012) çalışmasında, 25 OECD ülkesi için 1975-2008 dönemlerine ait verileri
kullanarak sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi eşbütünleşme
ve nedensellik analizi ile ele almıştır. Çalışmanın sonucuna göre, Pedroni
eşbütünleşme testi her iki değişkenin uzun dönemde eşbütünleşme ilişkisine sahip
olduğunu göstermektedir. Pedroni FMOLS test sonuçlarına göre panel genelinde
sağlığın esnekliği %0,18 olarak, ekonomik büyüme değişkeninin esnekliği ise %0.17
olarak hesaplanmıştır. Yapılan nedensellik araştırmalarından Lamda-Pearson
istatistiğine göre panelin geneli için panel nedensellik sonuçları sağlık ve ekonomik
büyüme arasında uzun dönemde çift yönlü nedensellik ilişkisini göstermektedir.
Sghari ve Hammami (2013) yapmış oldukları çalışmada, 1975-2011 dönemleri için 30
gelişmiş ülkede kişi başına sağlık harcaması ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi
incelemişlerdir. Panel veri analizinin kullanıldığı bu çalışmanın sonucuna göre, kişi
başı sağlık harcamaları ile GSYİH arasında çift yönlü nedensel ilişki tespit edilmiştir.
Selim vd. (2014) yapmış oldukları çalışmada, 27 AB üyesi ve Türkiye’de 2001-2011
dönemi için kişi başı sağlık harcaması ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi
incelemişlerdir. Panel veri analizinin kullanıldığı bu çalışmanın sonucunda, kişi başı
sağlık harcaması ve ekonomik büyüme arasında kısa ve uzun dönemde pozitif bir ilişki
bulunmuştur. Hayaloğlu ve Bal (2015) ise yapmış oldukları çalışmada, 2000-2013
dönemlerini ele alarak 54 üst orta gelirli ülkede sağlık harcamaları ile ekonomik
büyüme ilişkisini ele almışlardır. Panel veri analiziyle derlediği bu çalışmanın
sonucuna göre, gerek toplam sağlık harcamalarındaki gerekse kamu ve özel sektör
sağlık harcamalarındaki artış, üst orta gelirli ülkelerde ekonomik büyümeyi olumlu
yönde etkilemektedir.
Sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme ilişkisini araştıran çalışmalar
Türkiye’ye de uygulanmıştır. Bu çalışmalardan Yumuşak ve Yıldırım (2009) yapmış
oldukları çalışma, Türkiye’de 1980-2005 yıllarına ait verileri kullanarak sağlık
harcamaları ve iktisadi büyüme ilişkisini incelemişlerdir. Ek değişken olarak doğuşta
yaşam beklentisini de ele aldıkları bu çalışmanın sonucuna göre, Türkiye’de sağlık
harcamalarından hasılaya doğru bir nedensellik ilişkisi mevcuttur. Ancak bu ilişki
küçük ve negatif çıkmaktadır. Diğer taraftan doğuşta yaşam beklentisinden hasılaya
doğru bir nedenselliğin varlığı tespit edilmiştir. Akar (2014) ise çalışmasında, Ocak
62

Yrd.Doç.Dr . Ahmet KAMACI/ Hediye UĞURLU YAZICI

2004-Mart 2013 dönemlerini ele alarak Türkiye’de sağlık harcamaları ile ekonomik
büyüme arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışmanın sonucunda, uzun dönemde sağlık
harcamaları, bu harcamaların nispi fiyatı ve ekonomik büyüme değişkenleri arasında
anlamlı bir ilişki bulunmaktayken, kısa dönemde anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.
Aydemir ve Baylan (2015) çalışmalarında, 1998-2012 dönemlerini ele alarak
Türkiye’de sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemiştir.
Eşbütünleşme ve nedensellik analizinin yapıldığı bu çalışmanın sonucuna göre,
Türkiye’de sağlık harcamalarından hasılaya doğru bir nedensellik ilişkisi mevcuttur.
Kurt (2015) çalışmasında, 2006:01-2013:10 dönemlerini ele alarak Türkiye’de sağlık
harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışmanın
sonucuna göre, ekonomik büyüme ve sağlık harcamaları arasında pozitif ve anlamlı
bir ilişki vardır. Şimşir vd. (2015) çalışmalarında, 1975-2012 dönemlerini ele alarak
Türkiye’de sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemiştir.
ARDL modelinin kullanıldığı bu çalışmanın sonucuna göre, uzun dönemde, toplam
sağlık harcamalarının GSYH içindeki payı, bin kişiye isabet eden kaba ölüm oranı ve
doktor sayısı ile ekonomik büyüme arasında negatif ilişki saptanmıştır. Kısa dönem
sonuçlara göre ise, cari dönemdeki toplam sağlık harcamalarının GSYH içindeki payı
ile ekonomik büyüme arasında negatif ilişki tespit edilmiştir. Akıncı ve Tuncer (2016)
yapmış oldukları çalışmada, 2006:Q1-2016:Q2 dönemlerini ele alarak Türkiye’de
sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemiştir.
Eşbütünleşme ve nedensellik analizinin kullanıldığı bu çalışmanın sonucuna göre,
ekonomik büyüme ile sağlık harcamaları arasında uzun dönem ilişki bulunmuştur. Bu
ilişkinin nedensellik testine göre ise çift yönlü bir ilişki saptanmış olup ekonomik
büyüme ile sağlık harcamaları arasında karşılıklı bir etkileşim bulunmaktadır. Başar
vd. (2016) yapmış oldukları çalışmada, eğitim ve sağlık harcamalarının ekonomik
büyüme üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Türkiye için 1998:I-2016:I dönemlerinin
kullanıldığı ve ARDL testinin yapıldığı bu çalışmada, uzun dönemde eğitim
harcamaları ekonomik büyüme üzerinde anlamlı bir etkiye sahip değilken; sağlık
harcamalarında meydana gelecek bir artışın ekonomik büyümeyi aynı yönlü
etkileyeceği sonucuna ulaşılmıştır. Uçan ve Atay (2016) yapmış oldukları çalışmada,
2006:Q1-2014:Q4 dönemlerini ele alarak Türkiye’de sağlık harcamaları ile ekonomik
büyüme arasındaki ilişkiyi incelemiştir. ARDL modelinin kullanıldığı bu çalışmanın
sonucuna göre, Ekonomik gelişmişlik ile sağlık harcamaları arasında pozitif yönlü
ilişki tespit edilmiştir. Öztürk ve Uçan (2017) yapmış oldukları çalışmada, eğitim ve
sağlık harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Türkiye
için 1980-2014 dönemlerinin kullanıldığı ve eşbütünleşme testinin yapıldığı bu
çalışmada ek değişken olarak hemşire ve doktor başına düşen hasta sayılarına yer
verilmiştir. Bu çalışmanın sonucuna göre, sağlık harcamaları için kullanılan gösterge
değişkenler, hemşire ve doktor başına düşen hasta sayıları azalırken kişi başına reel
gayri safi hâsıla rakamının küçük de olsa arttığı tespit edilmiştir.
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Türkiye için farklı çalışmaların sonucu verilmiştir. Kurt (2015), Uçan ve Atay
(2016) ve Öztürk ve Uçan (2017) çalışmalarında sağlık harcamaları ile ekonomik
büyüme arasında pozitif yönlü bir ilişki bulurken; Yumuşak ve Yıldırım (2009) ve
Şimşir vd. (2015) iki değişken arasında negatif bir ilişki tespit etmiştir.
Diğer ülke grupları için yapılan çalışmalarda da farklı sonuçlar elde edilmiştir.
Örneğin, Chakraborty (2003), Narayan vd. (2010), Ding (2012), Selim vd. (2014) ve
Hayaloğlu ve Bal (2015) iki değişken arasında pozitif bir ilişki tespit etmişken; Kelly
(1997), Çetin ve Ecevit (2010) ve Mehrara ve Musai (2011) iki değişken arasında
anlamlı bir ilişki tespit edememiştir. Ayrıca Dreger ve Reimers (2005), Elmi ve
Sadeghi (2012), Yardımcıoğlu (2012) ve Sghari ve Hammami (2013) sağlık
harcamaları ve ekonomik büyüme arasında uzun dönemli bir ilişki tespit etmişlerdir.
5.Veri Seti ve Ekonometrik Yöntem ve Bulgular
5.1. Veri Seti ve Ekonometrik Model
35 OECD ülkesi için1 2000-2014 yılları arasındaki veriler panel veri analizi ile
test edilmiştir. Çalışmada kullanılan Sağlık göstergesi GSYİH içindeki Sağlık
harcamaları payını göstermekte ve analizde “HEALTH” olarak yer almaktadır.
Çalışmada kullanılan büyüme verileri ise GSYİH büyümesinde yıllık artışları
vermekte ve analizde “GROWTH” olarak adlandırılmaktadır. Çalışmaya ait veriler,
Dünya Bankası’nın veri tabanı olan “data.oecd.org” adresinden temin edilmiştir.
Bu çalışmada tahmin edilen model (1) nolu eşitlikte gösterilmektedir:
GROWTHit = α + 𝞫1 HEALTHit + ɛit
i=1,…,N; t=1,…T
(1)
Modelde bağımlı değişken büyüme oranı olup modelde “GROWTH” olarak
gösterilmiştir. Modelin bağımsız değişkeni ise Sağlık harcamalarıdır ve modelde
“HEALTH” olarak gösterilmiştir.
5.2. Ekonometrik Yöntem ve Bulguların Değerlendirilmesi
Panel veri, belirli bir zaman dönemi içerisinde kesit gözlemlerinin bir araya
getirilmesi şeklinde tanımlanabilir (Baltagi, 2008: 1). Panel veri analizinde birden
fazla yatay kesit objesinin analiz dönemindeki gözlemleri kullanılarak regresyon
yapılmakta ve bu nedenle de zaman serisi ile yatay kesit dalgalanmasına izin
verilmektedir. Tipik bir panel veri analizinde bağımlı değişken için N sayıda bireyin

1

Avusturya, Avustralya, Belçika, Kanada, Şili, Çek Cum., Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa,
Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İsrail, İtalya, Japonya, Güney Kore, Letonya,
Lüksemburg, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya,
İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, İngiltere ve ABD.
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T dönemlik zaman serisi verileri kullanılarak analiz yapılmaktadır (Kaya ve Yılmaz,
2006: 69).
Panel veri birim kök testlerinin kullanılması tek bir zaman serisine dayalı birim
kök testlerinin gücünü arttırmak için geliştirilmiştir (Maddala ve Wu, 1999:631).
Zaman serisi verileri kullanılan çalışmalarda, çalışmada kullanılan verilerin durağan
bir yapıya sahip olup olmadığı sınanmalıdır. Çünkü durağan olmayan zaman
serilerinin kullanılması halinde sahte regresyon problemi ortaya çıkmaktadır ve bu
durumda regresyon analizi ile elde edilen sonuçlar gerçek ilişkiyi yansıtmamaktadır
(Granger ve Newbold, 1974:111). Bu çalışmada serilerin durağanlığını tespit etmek
için birinci nesil birim kök testlerinden Levin Lin Chu (LLC) panel birim kök testi
kullanılmıştır. Çalışmada ele alınan LLC panel birim kök testinin sonuçları ise Tablo
3’de verilmiştir.
Tablo 3: LLC Panel Birim Kök Testi Sonuçları
LLC
t-istatistiği
p-değeri
GROWTH

Seviyesi

Sabitli-Trendli

-7.28888

0.0000

HEALTH

Seviyesi

Sabitli-Trendli

-3.43946

0.0003

Tablo 3’den görüldüğü üzere seriler seviyesinde durağandır. Bu yüzden
eşbütünleşme testine başvurulmamıştır.
Seriler arasındaki ilişkinin nihai sapmasız katsayıları tahmin etmek üzere,
Pedroni (2000) tarafından geliştirilen FMOLS (Full Modified Ordinary Least Square)
yöntemi ile Mark ve Sul (2003) tarafından geliştirilen DOLS (Dynamic Ordinary Least
Square) yöntemleri kullanılmıştır. FMOLS yöntemi, Standart sabit etkili
tahmincilerdeki (otokorelasyon, değişen varyans gibi sorunlardan kaynaklanan)
sapmaları düzeltmektedir, DOLS yöntemi ise modele dinamik unsurları da dahil
ederek statik regresyondaki (özellikle içsellik sorunlarından kaynaklanan) sapmaları
da giderebilecek bir yöntemdir (Kök vd., 2010:8).
Tablo 4: Panel FMOLS ve DOLS Sonuçları
GROWTHit = α + 𝞫1 HEALTHit + ɛit
Katsayı
t-istatistiği
p-değeri
FMOLS
0.903150
28.68729
0.0000
DOLS
0.953872
18.91198
0.0000
Panel FMOLS ve DOLS test sonuçlarına göre, GROWTH katsayının pozitif
çıkması, sağlık harcamalarındaki artışın ekonomik büyümeyi arttırdığını
göstermektedir. Panel FMOLS testine göre, sağlık harcamalarının GSYİH içindeki
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payı %1 arttıkça ekonomik büyüme oranı %0,903 artmaktadır. Bu sonuçları Panel
DOLS testi de desteklemektedir. Bu teste göre de, sağlık harcamalarının GSYİH
içindeki payı %1 arttıkça ekonomik büyüme oranı %0,95 artmaktadır.
Panel FMOLS ve DOLS test sonuçlarının tutarlılığını görebilmek için de daha
sonra Granger Nedensellik testi yapılmıştır.
Tablo 5: Panel Granger Nedensellik Testi Sonuçları
Ki-kare
Sağlık Harcamaları
→Ekonomik
Büyüme
Ekonomik
Büyüme →Sağlık
Harcamaları

Ser.Der.

9.8555
97

2

7.6969
61

2

Gözlem
Sayısı

403

403

p-değeri

0.0072

0.0213

Sonuçlardan görüldüğü üzere; Sağlık harcamaları ve ekonomik büyüme
değişkeni arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi vardır. Buna göre, Sağlık
harcamalarından büyümeye doğru, büyümeden de sağlık harcamalarına doğru bir
nedensel ilişki mevcuttur. Sağlık harcamalarındaki bir artış ekonomik büyümeyi
etkilerken, ekonomik büyümedeki bir artış da sağlık harcamalarını etkilemektedir.
6.Sonuç ve Değerlendirme
İçsel büyüme modelleri çerçevesinde ele alınan beşeri sermaye ile ekonomik
büyüme ilişkisi özellikle son yıllarda oldukça fazla çalışılan konulardan biridir. Bu
kapsamda sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme ilişkisi literatürde önemli bir yer
tutmaktadır. Ele alınan çalışmaların büyük çoğunluğu sağlık harcamaları ile ekonomik
büyüme arasındaki pozitif bir ilişkiyi işaret etmektedir. Bu doğrultuda, bu çalışmada
sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki ele alınmıştır.
Çalışmanın örneklem grubunu Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 35 OECD
ülkesi için 2000-2014’e ait veriler oluşturmaktadır. Panel veri analiziyle test edilen
verilere öncelikle Panel Birim Kök Testlerinden LLC testi uygulanmıştır. Daha sonra
Panel Granger Nedensellik Testi ve sonrasında da değişkenlerin yönünü belirlemek
için Panel FMOLS ve DOLS testleri yapılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda, sağlık
harcamaları ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü nedensel ilişki bulunmuştur.
Elde edilen bulguların boyutunu belirlemek için FMOLS ve DOLS sonuçları da
verilmiştir. FMOLS sonuçlarında sağlık harcamalarının GSYİH içindeki payında
%1’lik artış ekonomik büyümeyi %0,903 (DOLS için %0,95) arttırmaktadır. Bu sonuç
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da kişi başına düşen sağlık harcamalarında OECD üyelerinin çok altında kalan ve
sağlık harcamalarının GSYİH içindeki payı incelendiğinde birçok gelişmiş ülkenin
altında kalan Türkiye’nin GSYİH’yı arttırmak ve sosyal refah devleti bünyesinde
olabilmek için sağlık harcamalarına ağırlık vermesi gerektiğini göstermektedir.
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Hava Kirliliği ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Zamanla Değişen Panel
Nedensellik Analizi
Prof.Dr. Ekrem GÜL1
Arş.Gör. Veysel İNAL 2
Özet
Bu çalışmada, insan ihtiyaçlarına paralel olarak artan üretim ve tüketim faaliyetlerinin
çevre kirliliği ile olan ilişkisi incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda 22
OECD ülkesinde 1990-2011 dönemi için ekonomik büyüme ile hava kirliliği
arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Analiz tekniği olarak Dumitrescu ve Hurlin (2012)
tarafından geliştirilmiş olan panel nedensellik analizi temelli zamanla değişen
nedensellik analizi kullanılmıştır. Analiz öncesi yapılan yatay kesit bağımlılığı
testlerinde seriler arasında yatay kesit bağımlılığı olduğu belirlenmiş ve bu durumu
dikkate alan birim kök testleri kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda hava
kirliliğinden (CO2) ekonomik büyümeye doğru bir nedenselliğe ulaşılamazken,
ekonomik büyümeden hava kirliliğine (CO2) 1995-2009 dönemleri arasında bir
nedenselliğin olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: CO2, ekonomik büyüme, zamanla değişen panel nedensellik

Abstract
Air Pollution and Economic Growth Relation: Time-Varying Panel Causality
Analysis
In this study, the relationship between environmental pollution and production and
consumption activities, which are increasing parallel to human needs, has been tried
to be examined. To this end, the relationship between economic growth and air
pollution in the OECD countries for the period 1990 to 2011 has been analyzed. A
time-varying causality analysis based on the panel causality analysis developed by
Dumitrescu and Hurlin (2012) was used as the analysis technique. In the horizontal
section dependency tests carried out before the analysis, horizontal section dependency
was determined among the series and unit root tests taking this situation into account
were used. According to results of analyze has been determined that economic growth
has caused air pollution (CO2) between 1995 and 2009, when the result of the analysis
is that there is no causality towards economic growth from air pollution (CO2).
Key Words: CO2, economic growth, time-varying panel causality
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1.Giriş
Hava kirliliği-karbondioksit salınımı ve ekonomik büyüme ilişkisini konu edinen
çalışmaların temelinde, ekonomik büyüme ve buna ilişkin politikalar vardır. Özellikle
sanayi devrimini takip eden yıllarda makinelerin gelişimi ve üretimde etkin bir şekilde
kullanılmaya başlanması ülke ekonomilerinin hızlı büyümesine vesile olmuştur.
Ekonomik büyüme beraberinde enerji talebinin de artmasına neden olmuştur. Artan
enerji talebinin karşılanması sırasında karbondioksit salınımının da bir hayli
fazlalaştığı görülmektedir.
Çalışmalarda çevre kirliliği ekonomik büyüme ilişkisine dair çizilen genel çerçeve
gelir seviyesi arttıkça kirliliğinde artacağı daha yüksek gelir seviyelerinde ise kirliliğin
azalacağı yönündedir (Dinda, 2004:432). Dolayısıyla temiz bir çevrenin ön koşulu
ekonomik büyüme olmaktadır.
Bu çalışmanın amacı 22 OECD ülkesinde 1990-2011 dönemi için ekonomik büyüme
ile hava kirliliği arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Bu amaçla güncel tekniklerden olan
zamanla değişen panel nedensellik testi kullanılmıştır. Bu test Dumitrescu ve Hurlin
(2012) tarafından geliştirilmiş olan panel nedensellik analizine dayanmaktadır.
Bu amaçla konuya ilişkin literatür taraması yapılmış ve çalışmalar özetlenerek ortaya
konulmuştur, sonraki aşamada 1990-2011 dönemine ilişkin 22 OECD ülkesi için hava
kirliliği ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi araştırılmıştır. Analize
geçmeden önce değişkenlerin yatay kesit bağımlılığına sahip olup olmadıkları
Breusch-Pagan LM (1980) testi ile araştırılmış, değişkenlerin birim kök sınamaları
yatay kesit bağımlılığını dikkate alan Smith vd.(2004) tarafından geliştirilen Bootsrap
Panel Birim Kök Testi ile yapılmıştır. Panel nedensellik analizi katsayıların homojen
ve heterojen olması koşuluna göre değişiklik gösterdiği için çalışmada Peseran ve
̃
Yamagata (2008) tarafından geliştirilen homojenliği sınayan ∆̃ ve ∆
𝑎𝑑𝑗 istatistikleri
kullanılmıştır. Son aşamada ise zamanla değişen panel nedensellik analizi
gerçekleştirilmiş ve nedenselliğin olduğu dönemler belirtilmiştir.
2. Hava Kirliliği Ekonomik Büyüme İlişkisine Ait Uygulamalı Çalışmalar
Konuya ilişkin literatür de ekonomik büyüme ve hava kirliliği ilişkisi hem tek ülke
için zaman serisi çalışmaları ile hem de birden fazla ülke grubu için panel çalışmalar
olarak ele alınmıştır. Çalışmalarda yapılan analizler sonucunda karşılıklı ilişki
sonucuna ulaşanlar olduğu gibi tek yönlü ilişki ve ilişki olmayan sonuçlara da
ulaşılmıştır. Çalışmaların örneklem grubu, araştırılan dönem ve kullanılan analiz
tekniği farklılık gösterdiğinden sonuçlarda farklılaşmaktadır. Çalışmanın bu kısmında
literatürdeki çalışmaların sonuçları özetlenmiştir.
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2.1 Panel Çalışmalar
Coondoo ve Dinda (2002) çalışmalarında farklı ülke gruplarını ele alarak geniş bir
örneklem grubu için panel veri analizlerini kullanarak kişi başına düşen gelir ve buna
karşılık gelen kişi başına CO2 emisyon verileri arasındaki ilişkiyi Granger nedensellik
testi ile incelemişlerdir. Çalışmanın sonucunda farklı ülke grupları arasında üç farklı
nedensellik ilişkisine ulaşmışlardır. Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'nın (ve aynı
zamanda Doğu Avrupa için) gelişmiş ülke grupları için nedenselliğin CO2 emisyonla
gelir arasında olduğunu belirlemişlerdir. Orta ve güney Amerike, Okyanusya ve
Japonya ülke grupları için nedenselliğin yönü kişi başına düşen gelirden emisyona
doğru olduğunu belirlemişlerdir. Asya ve Afrika ülke grupları için ise nedenselliğin
yönünün çift yönlü olduğu belirlenmiştir. Yani hem karbondioksitten kişi başına gelire
hem de kişi başına gelirden karbondioksite doğru nedensellik bulunmuştur.
Dinda ve Coondoo (2006) çalışmalarında 1960-1990 dönemi için 88 ülke üzerinde
karbondioksit salınımı ve kişi başına gelir arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir.
Araştırma sonucunda karbon emisyonu ile kişi başına gelir arasında Afrika, Amerika,
batı ve doğu Avrupa ve tüm dünya için az veya çok iki taraflı nedensellik ilişkisi
olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Arı ve Zeren (2011) çalışmalarında CO2 ile kişi başı gelir arasındaki ilişkiyi
sorgulayarak Çevresel Kuznets Eğrisi (EKC) hipotezini test etmişlerdir. Örneklem
grubu olarak Akdeniz ülkeleri seçilmiş ve dönem olarak 2000–2005 dönemi, panel
veri yöntemleri ile analiz edilmiştir. Ampirik bulgular, CO2 emisyonu ile kişi başı gelir
arasındaki ilişkinin N şeklinde olduğunu ortaya koymuştur. Böylece CO2
emisyonunun, yüksek ekonomik büyüme düzeylerinde de artabileceği görülmüştür.
Gülmez (2015) 24 OECD ülkesini içeren panel örneklem için 2000- 2012 dönemini
analiz etmiştir. Bu amaçla Pedroni eşbütünleşme, Pedroni FMOLS, Pedroni DOLS,
Dumitrescu ve Hurlin (2012) Panel Granger Nedensellik yöntemlerini kullanmıştır.
Eşbütünleşme testleri sonucunda ekonomik büyüme ve hava kirliliği değişkenlerinin
uzun dönemde eşbütünleşik olduğunu belirlemiştir. Panel FMOLS test sonucuna göre
ise Panel genelinde hava kirliliğinin katsayısını 2.9 olarak hesaplamıştır. Yani 24
OECD ülkesi genelinde ekonomik büyümedeki %1’lik artış, hava kirliliğinde uzun
dönemde %2,9’luk bir artış meydana getirmektedir. Panel DOLS test sonucuna göre
panel genelinde hava kirliliği katsayısı 3,91 olarak hesaplamıştır. Yani 24 OECD
ülkesi genelinde ekonomik büyümedeki %1’lik artış hava kirliliği üzerinde uzun
dönemde yaklaşık %3,91’lik bir artış meydana getirmektedir. Dumitrescu ve Hurlin
(2012) panel Granger nedensellik analizinde panel seti için ekonomik büyümeden,
hava kirliliğine doğru tek yönlü bir Granger nedensellik ilişkisi olduğu fakat hava
kirliliğinden ekonomik büyümeye doğru bir Granger nedensellik ilişkisi olmadığını
tepit etmiştir.
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2.2 Zaman Serisi Çalışmaları
Ang (2007) çalışmasında Fransa’da 1960-2000 yıllarını kapsayan dönemde
karbondioksit emisyonu, enerji tüketimi ve toplam çıktı arasındaki ilişkiyi
araştırmıştır. Analizlerinde dinamik nedensellik, eşbütünleşme ve hata düzeltme
modeli tekniklerini kullanmıştır. Analiz sonuçlarında değişkenler arasında oldukça
sağlam ve uzun vadeli bir ilişki olduğunu belirlemiştir. Nedensellik testi sonucunda
uzun dönemde ekonomik büyümeden enerji tüketimi artışı ve kirlilik artışına doğru
pozitif bir ilişki olduğunu tespit etmiştir.
Halıcıoğlu (2009) çalışmasında 1960-2005 dönemi için Türkiye’de karbon
emisyonları, enerji tüketimi, gelir ve dış ticaret arasındaki ilişkiyi incelemiştir. ARDL
Sınır testi ve Granger nedensellik analizlerini kullanmıştır. Analiz sonuçlarında
değişkenler arasında uzun vadeli ilişki olduğunu tespit etmiştir. Buna göre karbon
emisyonunun bağımlı değişken olduğu modelde uzun dönemde enerji tüketimine göre
esnekliği 0,78 olmuştur. Benzer biçimde karbon emisyonunun esnekliği gelir
açısından da pozitif bulunmuştur. Granger nedensellik testi sonucuna göre hem kısa
dönemde hem de uzun dönemde karbon salınımı ve gelir arasında iki yönlü bir ilişki
bulunmuştur.
Zhang ve Cheng (2009) çalışmalarında Çin’de 1960-2007 döneminde ekonomik
büyüme, enerji tüketimi ve karbon emisyonu arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır
Granger nedensellik testini kullanarak ilişkinin yönünü belirlemeye çalışmışlardır.
Granger nedensellik analizi sonuçlarına göre GSYH’dan enerji tüketimine ve enerji
tüketiminden karbon emisyonuna tek yönlü bir ilişki olduğunu belirlemişlerdir.
Ulaşılan diğer bir sonuç ise enerji tüketiminden ve karbon emisyonundan ekonomik
büyümeye doğru bir nedenselliğin olmadığıdır.
Saatçi ve Dumrul (2011) çalışmalarında 1950-2007 dönemini ele almışlardır.
Yaptıkları eşbütünleşme analizi sonucunda Türkiye’de çevre kirliliği ile ekonomik
büyüme arasında uzun dönemli bir koentegrasyon ilişkisi olduğunu ortaya
koymuşlardır.
Bayramoğlu ve Yurtkur (2016) çalışmalarında Türkiye için 1960-2010 dönemini
Engle-Granger eşbütünleşme ve Kapetanios, Shin ve Shell (KSS 2006) tarafından
geliştirilen doğrusal olmayan eşbütünleşme yöntemleri
ile incelemişlerdir.
Ekonometrik analiz sonuçlarına göre Türkiye’de karbon emisyonu ile ekonomik
büyüme arasında doğrusal bir ilişki bulunamazken doğrusal olmayan bir eşbütünleşme
ilişkisi tespit edilmiştir. Buna göre Türkiye’de ekonomik büyüme ile karbon emisyonu
arasında doğrusal olmayan anlamlı uzun dönemli pozitif bir ilişki vardır.
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3. Ampirik Uygulama
3.1. Veri Seti
Çalışmada 22 OECD ülkesine ait 1990-2011 dönemine ait hava kirliliği-karbondioksit
salınımı (LCO2) ve ekonomik büyüme (LGDP) değişkenleri ile analizler
gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın dönem aralığının 1990-2011 ile sınırlı tutulmasının
nedeni tüm ülkelerin güncel verilerine ulaşılma güçlüğüdür. Değişkenlerin logaritmik
formları kullanılarak analizler yapılmıştır. Oluşturulan ampirik modeller aşağıdaki
gibidir;

𝐿𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐶𝑂2𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡

(1)

(1) nolu denklem hava kirliliğinin, ekonomik büyümeye olan etkisini
göstermektedir. Modelde yer alan β0 sabit terimi ifade ederken, β1 ise LCO2’ye ait
eğim katsayısını ifade etmektedir. u ise (1) nolu modele ait hata terimidir. Aynı
şekilde ekonomik büyümenin, hava kirliliği üzerindeki etkisi şu şekilde
modellenebilir;
𝐿𝐶𝑂2𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 𝐿𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + ɛ𝑖𝑡

(2)

(2) Modelde yer alan α0 sabit terimi ifade ederken, α1 ise LGDP’ye ait eğim
katsayısını ifade etmektedir. ɛ ise (2) nolu modele ait hata terimidir. Her iki modelde
de yer alan i (i=1,2,...,N) değişkenlere ait kesit veri boyutunu, t (t=1,2,…,T) ise zaman
serisi boyutunu ifade etmektedir. Bu çalışmada i= 1,2,…22 ve t=1990,1991,…,2011
şeklindedir.
3.2. Yöntem
OECD ülkeleri için hava kirliliği ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki Zamanla
Değişen Panel nedensellik analizi yardımıyla incelenmiştir. Birinci aşamada
değişkenlerin yatay kesit bağımlılığı olup olmadığı Breusch-Pagan LM, Pesaranscaled LM, Bias-corrected LM ve Pesaran CD testleri yardımıyla tespit edilmiştir.
İkinci aşamada Smith, Leybourne, Kim ve Newbold (2004) tarafından geliştirilen
birim kök testi yardımıyla değişkenlerin durağanlık seviyeleri belirlenmiştir. Üçüncü
aşamada ise Zamanla Değişen Panel nedensellik ile değişkenler arasındaki nedensellik
dönemleri tespit edilmiştir. Analizlerin gerçekleştirilmesinde Gauss 10.0 ve Eviews
9.0 programları kullanılmıştır.
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3.2.1. Yatay Kesit Bağımlılığı
Panel veri analizlerinde yatay kesit bağımlılığının olup olmaması analizlerde
kullanılacak tekniklerin belirlenmesinde önemli bir faktördür. Son dönemlerde güncel
olarak ifade edebileceğimiz birçok analiz, yatay kesit bağımlılığının durumunu dikkate
almaktadır. Yatay kesit bağımlılığının dikkate alındığı analizler II.nesil analizler
olarak ifade edilmektedir.
Yatay kesit bağımlılığı, her bir kesit için hesaplanan hata terimleri arasında
korelasyonun varlığını ifade etmektedir (Tatoğlu, 2013: 9). Kesit birimlerden birine
gelen bir şokun, diğer kesit birimlerini etkilemesi şeklinde de ifade edilebilir.
Yatay kesit bağımlılığının olup olmadığını; Breusch ve Pagan (1980) LM, Pesaran
(2004) LM ve CD ve Baltagi, Feng ve Kao (2012 LM testleri ile belirleyebilmekteyiz.
Bu çalışmada dört test yardımıyla yatay kesit bağımlılığının varlığı araştırılmıştır.
3.2.2. Bootsrap Panel Birim Kök Testi
Çalışmada serilerde yatay kesit bağımlılığının (Tablo 1) varlığı II. nesil birim kök
testlerinin kullanılması gerekliliğini doğurmuştur. Bu nedenle serilere ait birim kök
sınaması II.nesil birim kök testlerinden olan Smith vd. (2004) tarafından geliştirilen
Bootsrap Panel Birim Kök testi ile yapılmıştır.
Smith vd. (2004), bootsrap yöntemi kullanarak IPS (t) , Max, LM, Min. LM ve WS
istatistiklerini geliştirmişlerdir. Bootsrap yönteminin üstünlüğü değişen varyans,
otokolerasyon gibi karşılaşılan sorunları göz önüne alarak hesaplamalar yapması ve
bu sorunları ortadan kaldırmasıdır.
3.2.3. Homojenlik Testi
Panel veri çalışmalarında katsayıların homojenliği yada heterojenliği, yapılacak
eşbütünleşme ve nedensellik analizlerinin belirlenmesinde önemli bir faktör olarak
karşımıza çıkmaktadır. Homojenlik bütün ülkeler/bölgeler vb. gibi birimler için
hesaplanan eğim katsayılarının yani βi’lerin tek bir eğim katsayısı olan β’ya eşit olması
durumunu ifade ederken, heterojenlikte ise birimlere ait βi’lerin en az bir tanesinin
farklı olması durumunu ifade etmektedir. Pesaran ve Yamagata (2008) homojenliği
̃
test etmek için iki tane istatistik geliştirmişlerdir. Bunlar ∆̃ ve ∆
𝑎𝑑𝑗 istatistikleridir.
Çalışmada da bu test istatistikleri yardımıyla testler yapılmış ve sonuçlar tablo 3’te
gösterilmiştir.
3.2.3. Zamanla Değişen Panel Nedensellik Analizi
Zamanla değişen panel nedensellik analizi Dumitrescu ve Hurlin (2012) tarafından
geliştirilmiş olan panel nedensellik analizine dayanmaktadır. Test yatay kesit
bağımlılığına karşı güçlü ve her bir ülke için βi’lerin farklı olması yani katsayıların
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heterojen olması gerekmektedir. Bunun için kurulacak modellere ait homojenlik
testleri yapılmalıdır. Dumitrescu ve Hurlin (2012) geliştirdikleri bu testin temelinin
Granger (1969) tarafından geliştirilen nedensellik testine dayandığını ve panel verisi
için dönüştürüldüğünü ifade etmektedirler.
Nedensellik analizi yapılan model şu şekilde gösterilmektedir (Dumitrescu ve Hurlin,
2012: 1451);
𝐾

𝑦𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖,𝑡 +

𝐾

(𝑘)
∑ 𝛾𝑖 𝑦𝑖,𝑡−𝑘
𝑘=1

(𝑘)

+ ∑ 𝛽𝑖 𝑥𝑖,𝑡−𝑘 + 𝜀𝑖,𝑡

(3)

𝑘=1

(3) nolu denklemde yer alan y model (1) için LGDP’yi model (2) için LCO2‘yi ifade
ederken, x ise model (1) için LCO2‘yi model (2) için LGDP’yi ifade etmektedir. k ise
gecikme sayısını ifade etmektedir. γ bağımlı değişkenin gecikmelerine ait katsayıları,
β ise bağımsız değişkenin gecikmelerine ait katsayıları göstermektedir. Ayrıca analize
dahil edilen bu değişkenlerin durağan olması gerekmektedir. Bu sebepten dolayı I(1)
derecesinde durağan olan değişkenlerin farkları alınarak analize dahil edilmelidir.
Teste ait hipotezler ise şu şekildedir;
H0: βi=0, ∀i=1,…,N (Bütün birimler için nedensellik yoktur)
H1: βi=0, ∀i=1,…,N1 (Bazı birimler için nedensellik vardır)
βi≠0, ∀i=N1+1, N1+2,…,N
𝐻𝑛𝑐
𝐻𝑛𝑐
Dumitrescu ve Hurlin (2012) bu hipotezleri test edebilmek için Wald (𝑊𝑁,𝑇
) ve 𝑍𝑁,𝑇
istatistiklerini geliştirmişlerdir. İstatistikler şu şekilde hesaplanmaktadır (Dumitrescu
ve Hurlin, 2012: 1453-1454);
𝑁

𝐻𝑛𝑐
𝑊𝑁,𝑇

1
= ∑ 𝑊𝑖,𝑇 ,
𝑁
𝑖=1

𝑍𝑁𝐻𝑛𝑐 =

𝐻𝑁𝐶
− 𝑁 −1 ∑𝑁
√𝑁[𝑊𝑁,𝑇
𝑖=1 𝐸(𝑊𝑖,𝑇 )]

√𝑁 −1 ∑𝑁
𝑖=1 𝑉𝑎𝑟(𝑊𝑖,𝑇)

𝑑
𝑁, 𝑇 → ∞

𝑁(0,1).

D-H testinde hesaplanan istatistikler kritik değerlerden büyük veya test istatistiklerine
ait olasılık değerleri %10, %5 gibi anlamlılık düzeylerinin altında ise sıfır hipotezi
reddedilir, yani “bazı birimler için nedensellik vardır” sonucuna ulaşılır. Ancak,
Arslantürk vd. (2011)’in ifadesinde incelenen dönemde iki değişken arasındaki
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nedensellik ilişkisi istikrarlı olmayabilir. Başka bir ifade ile incelenen dönem
aralığının bir kısmında nedensellik söz konusu iken bir kısmında nedensellik söz
konusu olmayabilir. Bu sebeple Dumitrescu ve Hurlin (2012) nedensellik analizini tüm
dönem aralığına yapmaktansa alt dönemlere ayırıp nedensellik analizinin yapılmasının
daha uygun olabileceğini ifade etmişlerdir. Bu çalışmada pencere sayısı 15 olarak
belirlenmiş ve “yuvarlanan pencere” yöntemiyle alt dönemlere ait Dumitrescu ve
Hurlin (2012) tarafından geliştirilen nedensellik analizleri sırasıyla yapılmıştır. Alt
dönem aralığının (pencerenin) 15 olarak belirlenmesinde testin uzun T değerlerinde
etkin olmasıdır. Daha sonra her bir alt dönem için hesaplanan Dumitrescu ve Hurlin
(2012) nedensellik testi istatistik değerlerinin olasılık değerleri alınarak %10
anlamlılık düzeyiyle birlikte grafikleri çizilmiştir. %10 anlamlılık düzeyinin altındaki
dönemler, o dönem ve o dönemden önceki 14 yıl için değişkenler arasında nedensellik
ilişkisi olduğunu göstermektedir. Bu çalışma için analize ait alt dönemler sırasıyla;
1990-2004, 1991-2005, 1992-2006, 1993-2007, 1994-2008, 1995-2009, 1996-2010,
1997-2011 şeklindedir. Görüldüğü üzere analiz edilen dönemler sırasıyla yuvarlanarak
gitmekte her bir dönem bir önceki döneme göre bir yıl kaymaktadır. Uygulanan
yöntemden dolayı bu analize zamanla değişen panel nedensellik adı verilmektedir.
3.3. Bulgular
Çalışmada kullanılan testlere ait sonuçlar bu kısımda tablolar halinde gösterilmiştir.
Öncelikle Tablo 1’de LCO2 ve LGDP değişkenlerine ait yatay kesit bağımlılığı test
sonuçları görülmektedir. Tüm yatay kesit bağımlılığı test sonuçlarına göre hesaplanan
test istatistiklerinin istatistiki olarak anlamlı olmasından dolayı yatay kesit bağımlılığı
olduğu görülmektedir. Bu durumda yapılacak olan analizlerde yatay kesit
bağımlılığının dikkate alınması gerekir.

Tablo 1: Değişkenlere ait Yatay Kesit Bağımlılığı Test Sonuçları
Değişkenler:

LGDP

LCO2

Test İstatistiği

Olasılık

Test İstatistiği

Olasılık

Breusch-Pagan LM

2864.698*

0.000

945.9289 *

0.000

Pesaran scaled LM

121.507*

0.000

32.23797 *

0.000

Bias-corrected scaled LM

120.721*

0.000

31.45226 *

0.000

Pesaran CD

48.962*

0.000

10.28832 *

0.000

Test

*%5 anlamlılıkta yatay kesit bağımlılığını gösterir.
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Değişkenlerde yatay kesit bağımlılığı olmasından dolayı ikinci nesil birim kök
testlerinden olan Smith vd. (2004) tarafından geliştirilen Bootsrap Panel Birim Kök
Testi kullanılmıştır. Tablo 2’de değişkenlere ait birim kök test sonuçları
görülmektedir. Değişkenler hem sabitli hem de sabitli-trendli modellerin her ikisinde
de tüm istatistik sonuçlarına göre I(1) derecesinde durağandır.
Tablo 2: Değişkenlere ait Bootsrap Panel Birim Kök Testi
LGDP
Sabitli Model
Test Adı

Sabitli-Trendli Model

Seviye

Birinci Farkı

Seviye

Birinci Farkı

IPS İstatistiği(Olasılık)

-1.450(0.541)

-2.250(0.003)*

-1.583(0.642)

-4.257(0.002)*

Max İstatistiği (Olasılık)

-0.007(0.853)

-4.412(0.000)*

-1.842(0.717)

-2.343(0.000)*

LM İstatistiği(Olasılık)

3.527(0.248)

8.859(0.000)*

3.456(0.216)

9.084(0.000)*

Min. LM

1.524(0.418)

5.851(0.000)*

4.458(0.665)

7.055(0.004)*

0.051(0.574)

-2.252(0.000)*

-1.084(0.862)

-2.858(0.000)*

istatistiği(Olasılık)
WS istatistiği(Olasılık)

Sabitli Model
Test Adı

Sabitli-Trendli Model

Seviye

Birinci Farkı

Seviye

Birinci Farkı

IPS İstatistiği(Olasılık)

-3.006(0.440)

-5.805(0.000)*

-1.350(0.980)

-4.375(0.002)*

Max İstatistiği (Olasılık)

0.308(0.988)

-5.688(0.000)*

-1.521(0.950)

-6.251(0.000)*

LM İstatistiği(Olasılık)

4.241(0.848)

10.309(0.000)*

2.478(0.980)

10.633(0.000)*

Min. LM

2.598(0.145)

12.026(0.000)*

2.095(0.950)

12.328(0.000)*

-0.012(0.547)

-4.458(0.000)*

-1.471(0.978)

-4.548(0.000)*

istatistiği(Olasılık)
WS istatistiği(Olasılık)

*%5 anlamlılığa göre durağanlığı ifade etmektedir. Bootsrap döngü sayısı 5000 olarak
alınmıştır.

Değişkenler düzey değerlerinde birim köklü iken 1.farkları alındığında seriler durağan
hale gelmiştir. Bu nedenle zamanla değişen panel nedensellik analizi yapılırken
değişkenlerin birinci farkları analize dahil edilmiştir. Ayrıca pencere sayısı 15 olarak
belirlenerek, toplam 8 dönem ve dönemlere 1 ve 2 gecikme uygulanarak DumitrescuHurlin nedensellik analizleri yapılmıştır. Ancak bu analizin yapılabilmesi için
modellere ait parametre katsayılarının her bir ülke için farklı olması gerekmektedir.
Bunu test etmek amacıyla yapılan homojenlik test sonuçları Tablo 3’de görülmektedir.
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Tablo 3: Modellere ait Homojenlik Test Sonuçları
(1) Nolu Model Sonuçları

(2) Nolu Model Sonuçları

Test

Test İstatistiği

Olasılık Değeri

Test İstatistiği

Olasılık Değeri

∆̃

22.461*

0.000

18.897 *

0.000

∆̃𝑎𝑑𝑗

34.883*

0.000

20.265 *

0.000

*%5 anlamlılığa göre heterojenliği ifade etmektedir.

Homojenlik test sonuçlarına göre her bir ülkeye ait βi’ler homojen değillerdir. Bunun
tespitinden sonra belirlenen her bir dönem için Dumitrescu-Hurlin nedensellik analizi
yapılmış ve dönemlere ait grafikler çizilmiştir. %10 anlamlılık düzeyi altında olan
olasılık değerler için değişkenler arasında o dönem ve ondan önceki 14 yıl için
nedensellik ilişkisi olduğunu göstermektedir.
Şekil 1’de OECD ülkeleri için LCO2’den LGDP’ye doğru olan zamanla değişen
nedensellik sonuçları verilmiştir. Buna göre, 1 gecikme ve 2 gecikme için yapılan
analizde %10 istatistiki anlamlılıkta değişkenler arasında nedensellik ilişkisi olmadığı
görülmektedir.
Şekil 1:Hava Kirliliğinden (Karbondioksit Salınımı) Ekonomik Büyümeye
Doğru Zamanla Değişen Nedensellik Analizi Sonuçları

Şekil 2’de de yine OECD ülkeleri için LGDP’den LCO2’ye doğru olan zamanla
değişen nedensellik dönemleri verilmiştir. Buna göre, hem 1 gecikme hem de 2
gecikme için gerçekleştirilen analizlerde %10 istatistiki anlamlılıkta 1995-2009
dönemleri arasında LGDP’den LCO2’ye doğru nedensellik ilişkisi olduğu
görülmektedir.
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Şekil 2:Ekonomik Büyümeden Hava Kirliliğine (Karbondioksit Salınımı) Doğru
Zamanla Değişen Nedensellik Analizi Sonuçları

4.Sonuç
Bu çalışmada 22 OECD ülkesinde1990-2011 dönemi için ekonomik büyüme ve hava
kirliliği arasındaki nedensellik ilişkisi zamanla değişen panel nedensellik tekniği ile
araştırılmıştır. Çalışmada Smith vd. (2004) tarafından geliştirilen bootsrap panel birim
kök testi kullanılmış ve değişkenlerin durağanlık dereceleri I(1) olarak belirlenmiştir.
Seriler arasındaki yatay kesit bağımlılığı araştırılmış ve homojenlik testi ile
katsayıların homojen mi heterojen mi olduğu belirlenerek bunu dikkate alan
Dumitrescu -Hurlin (2012) temelli zamanla değişen panel nedensellik testi
kullanılmıştır.
Test sonuçlarında hava kirliliğinden ekonomik büyüme doğru bir nedensellik tespit
edilemezken, ekonomik büyümeden hava kirliliğine doğru 1995 – 2009 dönemi için
nedensellik olduğu tespit edilmiştir.
Ülkeler, sürdürülebilir kalkınmanın gereği olan ekonomik büyümelerini
gerçekleştirirken diğer yandan da hava kirliliğine de neden olmaktadırlar. Konuya
ilişkin literatürdeki çalışmalarda da ekonomik büyüme ile hava kirliliği arasında
pozitif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşan pek çok çalışma mevcuttur. Bu noktada sonuç
olarak ifade edilmesi gereken, ekonominin istikrarlı bir büyüme trendi yakalaması için
tüm imkanlarla yapılan üretim faaliyetlerinin çevresel tahribata neden olduğu
unutulmamalıdır. Bu konuda yapılması gereken çevreyi korumaya yönelik önlemlerin
gerek firmalar bazında gerekse de politika anlamında alınması ve üretim faktörlerinin
büyük çoğunluğunun doğadan elde edildiği bilinciyle üretim faaliyetlerin
gerçekleştirilmesidir.
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