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İçerik

• Kuznets eğrisine göre ekonomik büyüme ve enerji tüketiminde 
beklenen ayrışma sunulacak ve bu konudaki çeşitli makaleler
tartışılacaktır.

• Konu hakkındaki literatür araştırmalarına yer verilecektir.

• Ayrıca, ko-entegrasyon konusu ve hata düzeltme modelleri
sunulacaktır. 
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Giriş ve Tanımlamalar

Temel Tanımlar:

• GSYİH: Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, (trendi izleyebilmek ve enflasyonun
etkisinden kurtarmak için sabit fiyatlı alınmalıdır.)

• Enerji yoğunluğu: GSYİH başına Brüt Enerji Tüketimi, 1 birim GSYİH 
üretmek için ne kadar enerji kullanıldığını gösterir. 

• Brüt Enerji Tüketimi : Katı yakıt, petrol, gaz, nükleer ve yenilenebilir
kaynakların toplam tüketimi.
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Giriş ve Tanımlamalar

• Ampirik gerçekleşmeler, ekonomik gelişmenin ve kullanılan
enerjinin birlikte hareket ettiğini göstermektedir.
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Birincil Enerji Talebi Değişimi, 2016 – 2040 (Mtep)
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Giriş ve Tanımlamalar

GSYİH ve Enerji Tüketiminin Ayrışması:

• GSYİH büyümesi ve enerji tüketimi her zaman aynı yönde
gerçekleşmez.

• GSYİH ile enerji tüketimi arasında pozitif veya negatif bir korelasyon
olabilir.

• GSYİH artışı mı enerji tüketimine neden oluyor yoksa enerji artışı mı
GSYİH artışına neden oluyor?

=> Ayrışma, GSYİH büyümesi ve enerji tüketimi bağlantısının
kopmasıdır.
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Ayrışma Türleri

• Göreli Ayrışma: Enerji tüketimi GSYİH’den daha yavaş artar.

• Mutlak Ayrışma: GSYİH artmasına rağmen enerji tüketimi 
durağandır ya da düşer.

• Resesif Ayrışma: Hem enerji tüketimi hem de GSYİH azalmaktadır, 
ancak enerji tüketimi daha fazla azalmaktadır.
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Ayrışma Türleri

• Enerji tüketimi üç ana faktörden etkilenir:

• Ekonomik Büyüme,

• Ekonomik faaliyetlerin artması, daha çok üretim vb.

• Enerji Verimliliği,

• Aynı ürünü üretmek için birim enerji tüketimini azaltmak.

=> 2001 – 2008 döneminde, enerji verimliliği ekonomik aktivitelerin büyümesini büyük oranda 
kompanse etmiştir.

• Yapısal Değişiklikler,

• Yoğun enerji gerektiren sektörlerden Bilgi Teknolojilerine (BT) ve Hizmet Sektörüne geçiş
gibi.
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Ayrışma Türleri

• Göreli/Mutlak/Resesif Ayrışma

• Enerji verimliliğini artırarak enerji yoğunluğunu düşürmek,

• Sanal Ayrışma
• Enerji yoğunluğunun, verimlilikten ziyade yapısal değişikliklerle azaltılması. 

Aşağıdakiler gibi:

Sanayisizleşme : Yoğun enerji gerektiren endüstriler için dış kaynak kullanımı,
• Enerji kullanarak üretim yapmaktansa, hazır ürünü ithal etmek

Hizmet sektörünün genişlemesi : Hizmet sektörünün parasal açıdan GDP’ye artan katkısı,
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Ayrışma Türleri

Sanal Ayrışma

• Sanayisizleşme ve hizmet sektörünün genişlemesi nedeniyle, enerji
yoğunluğunun bir gösterge olarak değeri azalmaktadır.

• İthal ve ihraç mallardaki enerji de dikkate alınmalıdır.
• İçerilmiş enerji : Herhangi bir mal veya hizmet üretmek için gereken tüm

enerjinin toplamı,
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Ayrışma Tipleri

𝐴𝑦𝑟𝚤ş𝑚𝑎 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑖 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑗𝑖 𝑇ü𝑘𝑒𝑡𝑖𝑚 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑖

𝐺𝑆𝑌İ𝐻 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑖

Ayrışma 
Endeksi

GSYİH Endeksi Enerji Tüketimi Durum

<1
Ayrışma

Artar Düşer Mutlak Ayrışma

Artar Artar Göreli Ayrışma

Düşer Düşer Resesif Ayrışma

>1
Birleşme

Artar Artar Yaygın Birleşme

Düşer Artar Mutlak  Birleşme

Düşer Düşer Göreli Birleşme

15



Çevresel Kuznets Eğrisi

• Orijinal Kuznets eğrisi, gelir ve gelir eşitsizliği arasındaki ilişkiyi
göstermektedir. 
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Çevresel Kuznets Eğrisi

Gelir ve çevresel bozulma arasında çizilen grafik ters U şeklinde bir eğridir. Bu
eğrinin Kuznets eğrisine benzerliğinden dolayı, Çevresel Kuznets Eğrisi adı
verilmiştir.
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Çevresel Kuznets Eğrisi

Sanayi Öncesi Ekonomiler

• Sanayi öncesi ekonomilerde, GSYİH büyümesi ile enerji yoğunluğu
artar.

• Yukarı Yönlü Kuznets Eğrisinin Nedenleri:
1. Sanayileşme:
Düşük maliyetli işgücü nedeniyle, gelişmiş ülkeler işgücünü ve yoğun enerji
gerektiren üretimini gelişmekte olan ülkelere taşıyarak enerji yoğunluğunun
artmasına neden olmaktadır.
2. Devlet Düzenlemesinin Rolü:
İşsizlik ve ekonomik sorunlar varken enerji yoğunluğu ve çevre konusu, 
gelişmekte olan ülkeler için öncelikli konular değildir.
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Çevresel Kuznets Eğrisi

• Yukarı Yönlü Kuznets Eğrisinin Nedenleri (devam)
3. Kişi Başına Enerji Tüketimi:
Kişi başına GSYİH artışı, insanların yaşam standartlarını artırmaktadır. İnsanlar
yeni elektrikli cihazlar, arabalar vb. satın alırlar ve mevcut olanlarla daha fazla
enerji kullanırlar. 
4. Elektrik Üretim Kaynakları:
Fosil yakıtlı enerji santrallerinin toplam maliyetleri yenilenebilir enerjiden
daha düşük olduğundan (değişebilir), gelişmekte olan ülkeler elektriklerini
ağırlıklı olarak birincil kaynaklar (kömür, doğal gaz) vasıtasıyla üretmektedir. 
Bu toplam enerji tüketimini artırmaktadır.
Rüzgar/Güneş -> Elektrik Üretimi -> Elektrik Tüketimi
Kömür Tüketimi -> Elektrik Üretimi -> Elektrik Tüketimi
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Çevresel Kuznets Eğrisi

Sanayi Sonrası Ekonomiler

• Sanayi sonrası ekonomiler için, GSYİH büyümesi ile enerji yoğunluğu
azalır.

• Aşağı Yönlü Kuznets Eğrisi’nin Nedenleri:
1. Sanayisizleşme:
Düşük maliyetli işgücü nedeniyle, gelişmiş ülkeler işgücünü ve yoğun enerji
gerektiren üretimini gelişmekte olan ülkelere taşıyarak enerji yoğunluğunun
azalmasına neden olmaktadır.

2. Devlet düzenlemesinin rolü:
Ekonomik problemler olmadığından, gelişmiş ülkelerde çevre politikalarına daha
fazla önem verilmektedir.
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Çevresel Kuznets Eğrisi

• Aşağı Yönlü Kuznets Eğrisi’nin Nedenleri (devamı):

3. Kişi Başına Enerji Tüketimi:
Gelişmiş ülkelerde kişi başına enerji tüketimi doygunluktadır. Bu nedenle tüketimi
artırmak için çok az marj vardır.

4. Elektrik Üretim Kaynakları:
Yenilenebilir enerji santrallerinin toplam maliyetleri daha yüksek (değişebilir) olsa da, 
gelişmiş ülkelerin bu alana yatırım yapmak için bütçeleri vardır. Bu nedenle, yeni
santraller yenilenebilir olur ve bunlar termik santrallerin yerini alır.

5. Teknolojik iyileştirmeler:
Teknolojik iyileştirmeler (enerji verimliliği) enerji yoğunluğunun düşmesine en fazla 
katkıda bulunan unsurdur.
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Çevresel Kuznets Eğrisi

• Aşağı Yönlü Kuznets Eğrisi’nin Nedenleri (devamı):

6. Kişi Başına Fazlalık Gelir:

Kişi başına GSYİH artışıyla insanlar çevre sorunlarıyla ilgili daha fazla ödeme
yapmaya meyillidir.

7. Fazla Gelirin Marjinal Etkisinin Azaltılması:

Maaşların 2.000 TL'den 3.000 TL'ye çıkarılması, 10.000 TL'den 11.000 TL'ye
çıkarılmasına göre daha etkilidir. Bu nedenle, daha yüksek gelirli insanlar, 
çevresel bozulma (kirlilik, sıkışıklık, vb.) için daha fazla ücret ödemeye meyilli
olacaktır.
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Ayrışmanın Etkileri

• Enerji tüketiminin ekonomik büyümeden ayrışması, ekonomik ve
çevresel hedeflere eşzamanlı olarak ulaşılmasını sağlayabilir.

• Çevre kirliliğini en fazla enerji tüketimi etkilediği için, tüketimin 
azalması çevresel etkileri azaltır.

• Ayrışma, enerji ithalatını ve dolayısıyla yabancı kaynaklara
bağımlılığı azaltır.
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02Ko-entegrasyon Analizi
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Ko-entegrasyon – Amaç ve Giriş

• Amaç: Ko-entegrasyon analizi kullanarak Türkiye’nin enerji 
durumunu çalışmak.

• Araştırma soruları: 

1. Enerji tüketimi (ET) ve GSYİH arasında nedensel bir bağ (Granger) 
var mıdır? 

2. Bu nedenselliğin yönü nedir? 

3. Ekonomik büyüme ile enerji tüketimi ayrışması var mı?
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Amaç ve Giriş

• Korelasyon: Korelasyon, iki değişkenin zaman içinde birlikte ne 
kadar iyi ilişkili hareket ettiğinin bir ölçütüdür.

• Nedensellik: Nedensellik, bir olayın diğer olayın gerçekleşmesinin 
sonucu olduğunu belirtir;   yani iki olay arasında nedensel bir ilişki
vardır. Bu da neden ve sonuç olarak adlandırılır.

• Koentegrasyon: Koentegrasyon, iki değişkenin birlikte ne kadar iyi
hareket ettiğinden ziyade ortalamaları arasındaki farkın sabit kalıp
kalmadığını ölçer. Değişkenlerin tek başlarına hareketlerinden 
ziyade, ortalamaları arasındaki trendleriyle ilgileniyoruz.
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Yöntem

• Durağan olmayan zaman serileri→
tahmin edilemez.
• Verileri açıklayan bir modelin tahmin 

doğruluğu, farklı zaman noktalarında
değişecektir.

• Bu nedenle, tüm zaman noktalarında
verileri doğru şekilde tanımlamak için
ortalamalar, varyanslar ve korelasyonlar
gibi örneklem istatistikleri için durağanlık
gereklidir.

• Bu, zamandaki değişimin dağılımın
şeklinde bir değişikliğe neden olmaması
anlamına gelir.

• Birim kök, durağan olmama
nedenlerinden biridir.
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Yöntem

Durağan ve Durağan olmayan Seriler

Bir serinin durağan seri olarak sınıflandırılması için üç temel kriter
vardır:

1) Serinin ortalaması, zamanın bir fonksiyonu olmamlı ve sabit
olmalıdır. Aşağıdaki şekillerde, sol taraftaki grafikte ortalama 
zamana göre sabitken, kırmızı grafik zamana bağlı bir ortalamaya
sahiptir.
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Yöntem 

2) Serilerin varyansı zamanın bir fonksiyonu olmamalıdır. Bu özellik
homoskedastiklik (eşdeğişkenlik) olarak bilinir. Aşağıdaki grafik, 
varyansı durağan ve durağan olmayan iki seriyi göstermektedir.
(Sağdaki grafikte serinin değişken dağılımı görülmektedir.)
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Yöntem

3) i teriminin ve (i + m) teriminin kovaryansı zamanın bir fonksiyonu
olmamalıdır. Aşağıdaki grafikte zamana göre dağılımın daha da 
yakınlaştığını göreceksiniz. Bu nedenle, kırmızı grafikteki kovaryans
zamana göre sabit değildir.
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Yöntem 

• Birim kök olması, durağan olmama 
durumu için bir nedendir.

• Sağdaki grafik, potansiyel birim
kökünün bir örneğini göstermektedir. 
• Kırmızı çizgi üretimde gözlenen düşüşü

temsil etmektedir. 
• Yeşil çizgi, serilerin birim kökü varsa

toparlanma yolunu gösterir.
• Mavi çizgi, birim kök yoksa ve seri trend-

sabit ise toparlanmayı gösterir. 
• Yeşil çizgi sürekli trend çizgisinin altında

kalırken, mavi çizgi kesikli trend çizgisini
yakalayarak takip etmektedir. 
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Yöntem

• Bir zaman serisi modeli, ancak modeldeki serinin durağan hale 
gelmesiyle oluşturulabilir.

• Ancak bu, uygulamadaki bir çok seri için geçerli değildir.

• Dahası, dönüştürülmüş serilerle çalışmak sonuçları yorumlamayı
zorlaştırmakta ve bunları tahminlerde kullanmayı imkansız
kılmaktadır.
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Yöntem

Bu ikilemin üstesinden gelmek için, Engle ve Granger (1987) zaman 
serilerini analiz etmek üzere yeni bir yöntem sağlamışlardır. 

Bağımsız serilerin, aynı dereceli farkları, I(d), entegrasyonlu 
(bütünleşik) ise ve bu seriler arasındaki doğrusal regresyonun
artıkları d-b derecesinden entegrasyonlu (I (d-b)) ise bu serilerin d,b
derecesinden koentegrasyonlu (CI(d,b)) olduğu söylenebilir.
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Yöntem

Engle ve Granger'in (1987) makalesi, 2003 yılında Nobel Ödülü 
kazanmalarını sağlamıştır. 

Serilerin artık dönüştürülme ihtiyacının ortadan kalkması ve
dolayısıyla tahmin gücünün önemli ölçüde artması nedeniyle, (uzun
süreli) koentegrasyon ilişkilerinin bulunmasında büyük bir avantaj
vardır.
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Hata Düzeltme Modeli

• Koentegrasyon regresyonu modelin sadece uzun dönemli özelliğini 
göz önünde bulundurur ve kısa dönemli dinamiklerini açıkça ele
almaz.

• İyi bir zaman serisi modellemesi kısa dönemli dinamikleri ve uzun
dönemli dengeyi eşzamanlı olarak tanımlamalıdır. 

• Bu amaçla bir hata düzeltme modeli (HDM) de geliştirilmelidir.

• HDM, Engle ve Granger'den sonra popüler hale gelmiş olmasına
rağmen, zaman serisi ekonometrisinde Sargan'a (1964) kadar
uzanan uzun bir geçmişi vardır.
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HDM

• Granger teoremi doğrudan bir hata düzeltme mekanizması içerir.

• ADL (1,1) modeli şöyledir: 
𝑦𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑦𝑡−1 + 𝛽0𝑥𝑡 + 𝛽1𝑥𝑡−1 + 𝜀𝑡

burada ∆𝑦𝑡 = 𝑦𝑡 − 𝑦𝑡−1 and ∆𝑥𝑡 = 𝑥𝑡 − 𝑥𝑡−1
• Egzersiz: yukarıdaki formüleri kullanarak aşağıdaki denklemi 

türetin:

∆𝑦𝑡 = 𝛼1 − 1 𝑦𝑡−1 −
𝛼0

1 − 𝛼1
−

𝛽0 + 𝛽1
1 − 𝛼1

𝑥𝑡−1 + 𝛽0∆𝑥𝑡 + 𝜀𝑡

36
Bkz. https://web.sgh.waw.pl/~atoroj/econometric_methods/lecture_6_HDM.pdf

Hata düzeltme terimi



HDM

∆𝑦𝑡 = 𝛼1 − 1 𝑦𝑡−1 −
𝛼0

1 − 𝛼1
−

𝛽0 + 𝛽1
1 − 𝛼1

𝑥𝑡−1 + 𝛽0∆𝑥𝑡 + 𝜀𝑡

𝜶𝟏 − 𝟏 :
1. > 0 : dengesizlik artar

2. = 0 : hata düzeltme olmaz

3. −1; 0 : hata düzeltme (0′a yakınsa : yavaş, −1′e yakınsa : hızlı)

4. = −1 : 1 dönemde tam hata düzeltme

5. < −1 : büyük hata, salınımlı düzeltme
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HDM – prosedür

1. Koentegrasyon ilişkisini tahmin etme

2. HDM'yi, koentegrasyonlu ilişkiden fark alınmış değişkenler ve
gecikmeli artıkları kullanarak tahmin etme

3. 𝛼1 − 1 < 0 olduğunda değişkenler koentegredir.
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Amaç ve Giriş

Entegrasyonun Temeli

1. Zaman serilerinin entegrasyon derecesini belirleme

• Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) testini veya Philips-Perron (PP) testini
kullanarak bir birim kökü test edin. Bu testlerin, farklı entegrasyon
dereceleri için, trend ve / veya kesişme ve bir dizi gecikme ile yapılması
gerekir. Bu şekilde entegrasyon derecesi belirlenebilir.

• Zaman serilerinizde birim kökler varsa, bir dizi ardışık fark alma, d, işlemi, 
zaman serisini durağanlığa sahip bir hale dönüştürebilir. 
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Amaç ve Giriş

Entegrasyonun Temeli

2. En Küçük Kareler (EKK) yöntemi ile koentegrasyon testi
• Seriler koentegre ise, artıklar durağandır. Bu, ya Johansen maksimum olasılık

koentegrasyon testi ya da ADF testi ile doğrulanabilir.

3. Hata düzeltme modeli oluşturma.
• Değişkenlerin dışsallığını test etmek için gereklidir.
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Amaç ve Giriş

Entegrasyonun Temeli

4. Koentegrasyon VARSA nedensellik de VARDIR.
• Nedensellik belirlenirse, enerji tüketiminin GSYİH büyümesine mi yoksa

GSYİH büyümesinin enerji tüketimine mi yoksa her ikisine birden mi neden
olduğunu doğrulamak mümkündür.

5. Nedensellik yönünü belirleme.
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03Literatür
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Authors Period  Country Log Causality Remarks Extra variables 

Sari, Soytas 
(2004) 

1969-
1999 

Turkey yes not verified Variance decomposition, 
various energy sources 

employment 

Soytas, et al 
(2001) 

1960-
1995 

Turkey yes EC to GDP   

Altınay, 
Karagöl 
(2004) 

1950-
2000 

Turkey yes no causality Test for structural break 
of the used time series 

 

Hondroyiannis 
et al (2002) 

1960-
1996 

Greece yes bi-directional Various types of energy 
consumption 

CPI 

Yang (2000) 1954-
1997 

Taiwan no bi-directional Various types of energy 
consumption 

 

Glasure (2002) 1961-
1990 

Korea no bi-directional Oil price turns out to be 
the main determinant 

Government 
expenditure, 
money supply, 
oil prices 

Oh, Lee (2004) 1970-
1999 

Korea no EC to GDP  Labour, capital 

Yu, Jin (1992) 1974:1-
1990:4 

US no no causality Monthly data Employment 

Stern (2000) 1948-
1994 

US yes EC to GDP  Labour, capital 

 

Literatür – genel bakış (Enerji Tüketimi→ GSYİH nedenselliği yaygın olarak bulunur)
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Literatür– Sarı ve Soytaş (2004)

• Sarı ve Soytaş¸ (2004) Enerji tüketimi ve ekonomik büyüme
arasındaki bağlantıya ışık tutmak için, genelleştirilmiş bir tahmin
hatası varyans ayrıştırma tekniğini uygulamışlardır.

• Türkiye’de milli gelirin büyümesindeki değişkenliğin açıklanmasında
enerji tüketiminin istihdam kadar önemli olduğu sonucuna
varmışlardır.
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Literatür – Soytaş ve ark. (2001)

• Soytas¸ ve ark. (2001) enerji tüketimi ile GSYİH arasındaki
nedenselliği bir koentegrasyon analizi kullanarak incelemişlerdir. 

• Uluslararası Enerji Ajansının 1960-1995 arası yıllık verilerini, 
logaritma ile dönüştürerek kullanmışlardır. 

• Enerji tüketiminin tek yönlü olarak GSYİH'e neden olduğu
sonucunu ortaya çıkarmışlardır. 
→ bu, ilerideki analizimizde çelişmektedir. Ancak, çelişen sonuçların
nedenleri:
• Veri kaynakları farklıdır (ETKB ve IEA'nın verileri arasındaki fark dikkate 

değerdir). 
• Altınay ve Karagöl (2004) 'e göre, verilerde yapısal bir kırılma olduğu için

1970'lerden önceki verilerin dahil edilmesi sorunlu olabilir.
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Literatür – Altınay and Karagöl (2004)

• Altınay and Karagöl (2004) 1950–2000 döneminde GSYİH ile enerji
tüketimi arasında nedenselliğin olup olmadığını doğrulamak için bir
dizi birim kök ve nedensellik testi uygulamıştır.

• Enerji tüketiminin, GSYİH büyümesine neden olmasının önemli
politik etkileri vardır, çünkü enerji tüketimindeki düşüş ekonomik
büyümede bir kırılma anlamına gelecektir.

• Türkiye'de enerji tüketimi ve GSYİH serilerinin birim kökü olduğunu
göstermişler ve verilerde yapısal bir kırılma bulmuşlardır.

• Enerji ile GSYİH arasında bir nedensellik olmadığı sonucuna
varmışlardır.
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Literatür – Hondroyiannis ve ark. (2002)

• Hondroyiannis ve ark. (2002) Yunanistan için enerji tüketimi, GSYİH 
ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) arasındaki bağlantıyı incelemiştir.

• 1960-1996 arasındaki yıllık verileri kullanmışlardır.

• Konutlarda enerji kullanımı ile GSYİH arasında bir nedensellik
bulunmazken, enerji tüketimi (toplam ve sanayi) ile GSYİH arasında
uzun dönemli çift yönlü nedensellik bulmuşlardır. 

• Bu, konut enerjisi talebinin dışsal olduğu ve GSYİH seviyesine bağlı
olmadığı anlamına gelmektedir.
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Literatür – Yang (2000)

• Yang (2000) Tayvan'da GSYİH ile nedensel ilişkiyi test etmek için
farklı enerji tüketimi türleri (petrol, gaz, kömür, elektrik) tüketimini 
kullanmıştır. 

• 1954-1997 dönemi yıllık verilerini kullanarak GSYİH ve çeşitli enerji
türü tüketimleri arasında farklı (Granger) nedensellik yönlerinin
varlığı sonucuna ulaşmıştır.
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Literatür – Glasure (2002)

• Glasure (2002) Kore'de GSYİH ile enerji tüketimi arasındaki (Granger)
nedenselliğin incelenmesi için beş değişkenli bir vektör HDM
kullanmıştır.

• Devlet harcamaları, devletin faaliyetlerini temsil eden bir değişken
olarak, para arzı para politikasını temsil eden bir değişken olarak
kullanılmakta ve petrol fiyatları da nedensellik modeline önemli bir
faktör olarak eklenmiştir.

• 1961–1990 dönemi ele alınmıştır.
• Petrol fiyatlarında iki defa yaşanan aşırı artışlar, modelde kukla değişken

olarak eklenmiştir.
• Glasure, çift yönlü bir nedensellik sonucuna ulaşmış ve petrol fiyatının

ekonomik büyüme ve enerji tüketimi üzerinde en büyük etkiye sahip
olduğunu bulmuştur.
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Literatür – Oh ve Lee (2004)

• Oh ve Lee (2004) de Kore ile ilgili verileri incelemekte, ancak 1970-1999 
dönemini ele almaktadırlar. 

• Klasik üretim fonksiyonu literatürüne dayanan bir yaklaşımı (Stern (1993)
tarafından da önerilen) yöntemi izlemişlerdir. 

• Enerjinin yanı sıra GSYİH artışı için iş gücü ve sermaye de önemli üretim
faktörleri olarak kabul edilmektedir. 

• Ekonomide enerji kullanım düzeyini belirlemek için ortalama fiyat ağırlıklı
log Divisia endeksini kullanarak enerjideki kalite iyileşmesini
düzeltmektedirler. 

• Glasure'u (2002) izleyerek, bir vektör HDM'si kullanırlar ve enerji tüketimi
ile GSYİH arasındaki iki yönlü nedensellik sonucunu teyit ederler.
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Literatür – Yu and Jin (1992)

• Yu ve Jin (1992) enerji tüketimi ile GSMH arasındaki bağlantıyı
açıklarken üçüncü bir değişken olarak istihdamı kullanmaktadır. 

• ABD için 1974: 1-1990: 4 arası aylık verileri kullanmakta ve
koentegrasyon için herhangi bir kanıt bulamamaktadırlar. 

• Bu analizle, enerji kısıtlamalarının ABD'de ekonomik büyümeye
zarar vermediği ve enerji tasarrufunun istihdam üzerinde net bir
etkisi olmadığı konusundaki önceki sonuçlara destek
bulmaktadırlar.
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Literatür – Stern (1993)

• Stern (1993) literatürü kapsamlı incelemesinde ekonomik
büyümenin sadece girdi faktörlü enerji kullanımının bir ürünü
olmadığını, emek ve sermaye giriş faktörlerinin de önemli bir rol
oynadığını vurgulamaktadır. Emek ve enerjinin birleştirilmesinin
sorunlu olduğunu savunmaktadır .

• Vasıfsız işçilikten uzmanlık gerektiren işlere kadar çeşitlilik gösteren
iş gücünde kalite farklılıkları hesaba katılmamaktadır.

• Ayrıca, bir mtep (milyon ton petrol eşdeğeri) kömür, bir mtep
elektrik kadar verimli değildir.

• İş gücü ve enerjideki bu kalite farklılıklarını, örneğin maaşları ve
enerji fiyatlarını kullanarak hesaplamak için ideal değişkenler
geliştirilmelidir.
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Literatür – Stern (1993 and 2000)

• Stern (1993) kendi düzeltilmiş ölçümü nedensellik için kanıt
sağlarken klasik enerji tüketimi verisinin bu sonucu sağlamadığını
göstermektedir. 

• Bu sonuca ulaşmak için ABD'nin 1947-1990 dönemi yıllık verilerini
kullanmaktadır. 

• Benzer bir çerçevede Stern (2000), enerji arzındaki düşüşün üretimi
azaltma eğiliminde olmasından dolayı enerjinin büyüme için
kısıtlayıcı bir faktör olduğu sonucuna vardığı bir koentegrasyon
analizi gerçekleştirmektedir.
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04Sonuçlar

ET – GSYİH bağlantısı Türkiye?
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Amaçlanan sonuçlar

• ET ve GSYİH arasında bir koentegrasyon ilişkisi kurduktan sonra,
nedenselliğin varlığı bilinir.

• Bu nedenle, nedensellik yönünü ortaya çıkarmak için koentegrasyon
analizine devam edilir.
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Kullanılan Veriler

• Türkiye verileri 1970–2003 yılları arasında yıllık gözlemleri
içermektedir, yani:

•toplam nüfus (milyon), 

•1987 yılının sabit fiyatlarıyla trilyon TL cinsinden gayri safi yurtiçi hasıla
(http://www.tcmb.gov.tr),

•Toplam birincil enerji tüketimi (Mtoe cinsinden, Türkiye'de Dünya Enerji
Konseyi toplantısı için Enerji İstatistikleri, Altaş ve ark. (2003) ve Altaş
(2004)). 

• Bu veriler resmi kaynaklardan elde edilen verilerle karşılaştırılmıştır
(WDI verileri ve IEA veri tabanı). 
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Analiz ve Tartışma

GSYİH = f(ET) ya da ET = g(GSYİH)? → soru budur!

• ET ve GSYİH arasında bir koentegrasyon ilişkisi kurduktan sonra, en
azından bir yönde ve muhtemelen her iki yönde de nedensellik
olduğunu biliriz.

• Öncelikle, ET ve GSYİH değişkenleri, durağanlık açısından ADF testi
kullanılarak test edilmiştir. Sonuçlar göstermiştir ki, seriler durağan
olmamasına rağmen, birinci farkları durağandır. Ayrıca ET ve
GSYİH’nin logaritmaları sabit değildir.

• Durbin-Watson çerçevesinde bir test öneren Sargan ve Bhargave'in
(1983) birim kök testi, ADF testini doğrulamıştır.
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Analiz ve Tartışma

• İkinci olarak, koentegrasyon testi yapılmıştır. İlk olarak, GSYİH ve ET
arasındaki uzun dönemli ilişki aşağıdaki şekilde tahmin edilmektedir:

ETt = ФGSYİHt + εt HDTt = ETt – ФGSYİHt

Yukarıdaki HDT terimi durağanlık için test edilmiştir. ADF testi ET ve
GSYİH'nin koentegre olduğunu göstermektedir.

Bu nedenle, hata düzeltme modeli ve katsayıların tahmini kullanılabilir.
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Analiz ve Tartışma

• Üçüncü olarak, tahmin edilen regresyon, yanlış belirlemeye karşı
test edilmiştir:

• Durbin–Watson testi ve Breusch–Godfrey testi (artıklarda seri korelasyon),

• Ramsey reset testi (son regresyon denkleminin fonksiyonel formu),

• Langrange çarpanı testi (artıkların normalliği),

• Breusch–Pagan testi (artıklarda heteroskedastisite),

• Katsayıların kararlılığı için Chow testi,

• Örnek periyotta kayda değer yapısal kırılma için tekrarlayan Chow testi,
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Analiz ve Tartışma

• Elde edilen sonuç aşağıda gösterilmektedir:
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Çevresel Kuznets Eğrisi

• EKC hipotezi→ çevresel problemler ekonomik büyümeyle birlikte 
zamanla çözülecektir.

• Türkiye'de yakıt türü dağılımı, enerji kullanımının çevre üzerindeki
etkisini göstermektedir.
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Çevresel Kuznets Eğrisi

• Türkiye'de hızla artan enerji talebi, doğal gaz ve kömür üretimi ve
ithalatındaki artışla karşılanmıştır.

• Gelecekteki enerji karması projeksiyonları yenilenebilir kaynakların
payı artarken doğal gaz ve kömürde bir istikrarı, petrolde azalmayı
işaret etmektedir.

• Enerji tüketimi, Türkiye'nin EKC hipotezini test etmek için çevre
kirliliği göstergesi olarak kullanılmaktadır.
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Çevresel Kuznets Eğrisi

• EKC hipotezi ln(ECPCt) ile ln(GSYİHPCt) ve ln(GSYİHPCt)
2 arasındaki ikinci 

dereceden bağlantıyı test eder→ Serilerin birim kökleri bulunmaktadır. 

• EKC'yi kesin olarak reddetmek yerine farklar arasındaki bağıntıya
bakıyoruz.

• Bu sonuç EKC hipoteziyle çelişmektedir, çünkü ∆GDPPC katsayısı negatif
olmalıdır (ancak anlamlı derecede pozitiftir). 

• Söz konusu dönemde, çevre sorunlarının bir göstergesi olan kişi başına
enerji tüketimi, ekonomi zamanla büyümeye devam ettiği sürece
büyümeye devam etmektedir.

( ) ( )0.018 0.256
0.027   1.270   t t tECPC GDPPC  = +  +
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Çevresel Olmayan Kuznets Eğrisi
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05Varılan Sonuçlar
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4. Varılan Sonuçlar

•Analiz, enerji tüketiminin ve GSYİH'nin koentegre olduğunu
göstermektedir.

•Granger nedenselliğini GSYİH'den Enerji Tüketimine (ET) 
doğru doğrulayabiliriz. Nedensellik, GSYİH'den enerji
tüketimine doğru tek yönlü olarak ilerlemektedir. 

•Granger nedenselliğini Enerji Tüketiminden (ET) GSYİH'ye
doğru doğrulayamayız. Bu, enerji kısıtlamalarının Türkiye'de
ekonomik büyümeye zarar vermediğini öne sürdüğü için
önemli politik sonuca sahiptir.

•Bu, Türk ekonomisi için enerji tüketiminin önemli olmadığı
anlamına gelmez, ancak analiz, enerji tüketiminin rolünün
nispeten küçük olduğunu göstermektedir.
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Türkiye’deki 
bulgu:

GSYİH → ET

Ancak tersi 
değil:

EC → GSYİH



4. Varılan Sonuçlar

•Belirli bir yılda Enerji Tüketimi, o yılki GSYİH ve bir önceki yılın Enerji Tüketimi ve
GSYİH’sinden güçlü bir şekilde etkilenmektedir. İki yıl önceki verilerin etkisi göz
ardı edilebilir.

•Analiz ayrıca Türkiye için Çevresel Kuznets Eğrisi (EKC) hipotezini
reddetmektedir.

•Çevresel Kuznets Eğrisi (EKC) hipotezinin reddi ekonomik büyümenin daha
yüksek enerji tüketimine yol açacağı yönünde bir politika etkisine sahiptir.
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06Thank you
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