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ÖZ
Küçüker, Mustafa Can. İkili Uyarlanma Yaklaşımı: Türkiye İçin Yatırım
Fonksiyonu Uygulaması, Doktora Tezi, Ankara, 2018.
İkili Uyarlanma yaklaşımı, zaman serilerinin ikili (sürekli ve devrevi) ortak
hareketlerini ayrıştırmamıza ve dolayısıyla ikili uyarlanmayı dikkate almamıza
olanak sağlamaktadır. Bu tez çalışmasında farklı filtreme yöntemleriyle İkili
Uyarlanma yaklaşımı çerçevesinde ortak filtrelenmiş trend kavramı ortaya
konulmuş ve serilerin bu tip bir ilişkiye sahip olup olmadıklarının sınanabilmesi
için kolayca uygulanabilecek bir test önerilmiştir. Ayrıca bu tez çalışmasında 19632014 döneminde özel kesim sabit sermaye yatırımlarının gelir, kamu kesimi sabit
sermaye yatırımları ve makroekonomik istikrarsızlık ile olan ilişkisi İkili
Uyarlanma yaklaşımı ile incelenmiştir. Türkiye’de özel kesim yatırımları ile gelir,
kamu kesimi sabit sermaye yatırımları ve makroekonomik istikrarsızlık arasında,
%5 düzeyinde, bir eşbütünleşme ilişkisi olmadığı yani tahmin edilen uzun dönemli
ilişkinin sahte olduğu, ancak İkili Uyarlanma yaklaşımına göre bu değişkenler
arasında uzun dönemli ilişkinin var olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Özel kesim
yatırımları ve gelirin sürekli ve devrevi (geçici) bileşenleri arasında iki farklı
ilişkinin var olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, özel kesim yatırımları ile kamu
kesimi yatırımlarının uzun dönemde ilişkisiz olduğu ancak kısa dönemde negatif
ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Makroekonomik istikrarsızlığın belirsizlik
yaratarak özel kesim sabit sermaye yatırımlarını uzun dönemde etkilediği ancak
kısa dönemde etkili olmadığı saptanmıştır. Başka bir deyişle, kullanılan
değişkenlerin sürekli ve devrevi bileşenlerinin katsayılarına bakıldığında bu
katsayıların birbirleri ile eşit olmadığı yani yapılacak olan analizlerin tekil
uyarlanmayı şart koşan standart eşbütünleşme analizi ile yapılmasının teorik
beklentilerle de ters düşeceği bu tez çalışmasından elde edilen temel bulgu
olmuştur. Sonuç olarak, özel kesim yatırımları ve ilgili değişkenler arasında teorik
gerekçelerle tekil değil ikili ilişki (uyarlanma) öngörülmüş ve bu beklentiler
ampirik bulgularla desteklenmiştir. Bu tezde geliştirilen yazılım sayesinde
uygulamacıların basit ve hızlı bir şekilde İkili Uyarlanma yaklaşımı çerçevesinde
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kullanılan analiz sonuçlarına ulaşabilmesine ve bu sonuçların geleneksel
eşbütünleşme analizi sonuçları ile karşılaştırılabilmesine olanak sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: İkili Uyarlanma yaklaşımı, Eşbütünleşme, Yatırım
Fonksiyonu, Türkiye
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ABSTRACT
Kucuker, Mustafa Can. The Dual Adjustment Approach: An Application to the
Investment Function for Turkey, Ph.D Thesis, Ankara, 2018.
The dual adjustment approach enables us to consider separate dual co-movements
of permanent and transitory components of time series variables and hence the
possibility of dual adjustment. This thesis, therefore, aims to extend the co-filtered
trend concept within the framework of dual adjustment approach by considering
different filtering methods and proposing simple test for the nonstationary
macroeconomic variables. This thesis also provides an additional empirical exercise
of dual adjustment with an application to the private sector fixed capital investment
function by using the Turkish data over the 1963-2014 period. Our results indicated
that private sector fixed capital investment and income, public sector fixed capital
investment and macroeconomic instability are not cointegrated and hence they have
spurious relationship. In contrast, according to the dual adjustment approach, these
variables have a long run relationship. Additionally, it is shown that there are two
different relationships between permanent and temporary components of private
sector fixed capital investment and income. Furthermore, it is shown that there is
no long run relationship between private sector fixed capital investments and public
sector fixed capital investments but they are negatively related in the short run. In
addition, it is concluded that macroeconomic instability is detrimental for private
sector fixed capital investments only in the long run. The main findings of this
dissertation reveal that the coefficients of permanent and transitory components of
the variables used in our model are not equal. In other words, the standard
cointegration analysis based solely on singular adjustment process contradicts with
the theoretical framework adopted by this study. This thesis also develops a
software for the Dual Adjustment Approach. With the practical help of this
software, it becomes easier for researchers to access the results used within the
framework of Dual Adjustment Approach and to compare these results with that of
traditional co-integration analyses.
Keywords: Dual Adjustment, Cointegration, Investment Function, Turkey

iv

Mustafa Küçüker ve Cemal Orhan Küçüker’in
Aziz Hatıralarına

v

TEŞEKKÜR
Öncelikle beni omuzlarında yükselten iki dev insana teşekkür etmek istiyorum. Bu
çalışmanın temelini oluşturan İkili Uyarlanma Yaklaşımı’nın fikir babası olan, bana
inanarak bu fikrini benimle paylaşan ve bu sayede bu tezin var olabilmesini
sağlayan, tezin tamamlanmasında en az benim kadar emeği geçen, hayatımın her
anında yakın desteğini ve ilgisini gördüğüm saygıdeğer hocam Mustafa İsmihan ve
sahip olduğum bilgi birikiminin büyük bir kısmını borçlu olduğum, bırakmış
olduğu ayak izlerini takip ettiğim, sonsuz destek ve ilgisini sürekli olarak
hissettiğim kıymetli hocam Hakkı Ozan Eruygur’a sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
Kendileri ile tez yazmış olmanın, kendilerinin öğrencisi, çırağı ve asistanı olmanın
gururunu bir ömür boyu taşıyacağım.
Gerçekleştirilen tez izleme komitelerinde yer alan değerli hocam Tarkan Çavuşoğlu
ve benim için her zaman bir yol gösterici olan ve aynı zamanda yüksek lisans tezimi
de birlikte yazma fırsatı bulmuş olduğum Seyit Mümin Cilasun’a verdikleri
kıymetli öneriler, eleştiriler ve destek için teşekkür ederim. Ayrıca tez savunma
sınavıma katılmayı kabul ederek tezime değer katan ve vermiş oldukları birbirinden
değerli öneriler için Nil Demet Güngör, Mehmet Gürsan Şenalp ve Özgür
Teoman’a teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim. Diğer taraftan Fatma Utku
İsmihan’a ve başta bölüm başkanımız olan Özgür Bor olmak üzere bir parçası
olmaktan her zaman mutluluk duyduğum Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü’ndeki
hocalarıma verdikleri destekten dolayı teşekkür eder, saygılarımı sunarım.
Tezimin kontrol ve düzenlenme sürecinde bana verdikleri destek için değerli
çalışma arkadaşlarım Eşref Uğur Çelik, Fehmi Buğra Erdal, Dilara Baran ve Uğur
Kaplan’a teşekkür ederim. Tezimin başlangıcından bitimine kadar geçen sürede
istemeden de olsa ihmal etmiş olabileceğim ancak buna rağmen benden desteklerini
esirgemeyen, hayatımda bulundukları için kendimi şanslı hissettiğim sevgili aileme
yani; Elif, Gökhan, Aybars ve Egemen Acarakçay’a Ayşe’ye, Serdar Öztürk’e,
Alper Gürüz’e ve Elif Ünsal’a teşekkürlerimi sunarım.
En son ve en büyük teşekkürü ise sevgili annem Nazmiye Küçüker hak etmektedir.
Kendisi olmasaydı bu tezi hayal dahi edemezdim.

vi

İÇİNDEKİLER

ÖZ ........................................................................................................................................ i
ABSTRACT ...................................................................................................................... iii
TEŞEKKÜR ...................................................................................................................... v
İÇİNDEKİLER ................................................................................................................ vi
SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ ................................................................ viii
TABLOLAR DİZİNİ ....................................................................................................... ix
ŞEKİLLER LİSTESİ........................................................................................................ x
1. GİRİŞ ............................................................................................................................. 1
2. YENİ BİR YAKLAŞIM: İKİLİ UYARLANMA ....................................................... 5
2.1. Eşbütünleşme Testleri............................................................................................ 6
2.1.1. Basit modeller: kalıntı bazlı testler ................................................................... 8
2.1.2. Standart Engle-Granger yaklaşımı .................................................................... 9
2.1.3. Kalıntı bazlı testler için kritik değerler ........................................................... 10
2.1.4. Engle-Yoo 3 aşamalı tahmin yöntemi ............................................................. 11
2.1.5. Diğer yöntemler .............................................................................................. 12
2.2. Zaman Serisi Filtreleme Yöntemleri .................................................................. 12
2.2.1. Beveridge-Nelson ayrıştırması ........................................................................ 14
2.2.2. Hodrick Prescott (HP) filtresi ......................................................................... 17
2.2.3. Baxter-King (BK) filtresi ................................................................................ 20
2.2.4. Christiano-Fitzgerald CF) filtresi .................................................................... 22
2.2.5. Diğer filtreleme yöntemleri:............................................................................ 24
2.3. İkili Uyarlanma Yaklaşımı .................................................................................. 25
3. TÜRKİYE İÇİN YATIRIM FONKSİYONU UYGULAMASI .............................. 31
3.1. Türkiye Ekonomisinde Özel Kesim Yatırımları ile GSYHi Kamu Kesimi
Yatırımları ve Makroekonomik İstikrarsızlık İlişkisi ............................................. 31
3.1.1. Türkiye ekonomisinde istikrar ve büyüme: 1963-2014 dönemine kısa bir bakış
.................................................................................................................................. 32
3.1.2. Özel kesim yatırımları ve makroekonomik istikrarsızlık ilişkisi .................... 34
3.1.3. Özel kesim yatırımları ve GSYH ilişkisi ........................................................ 37

vii

3.1.4. Özel kesim ve kamu kesimi sabit sermaye yatırımları ilişkisi ........................ 40
3.2. Literatür Taraması .............................................................................................. 41
3.3. Model..................................................................................................................... 45
3.4. Ampirik Sonuçlar................................................................................................. 49
3.4.1. Temel bulgular ................................................................................................ 49
3.4.2. Filtre seçimi .................................................................................................... 55
4. SONUÇ ........................................................................................................................ 59
KAYNAKÇA ................................................................................................................... 63
EK 1. Dual Adjustment Yazılımı Kullanma Kılavuzu ................................................ 73
EK 2. Dual Adjustment Yazılımı Kodları. .................................................................... 77

viii

SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ
ADF

: Genişletilmiş Dickey-Fuller

ARDL

: Ardışık Bağımlı Dağıtılmış Ortalama

ARIMA

: Ardışık Bağımlı Tümleşik Hareketli Ortalama

BK

: Baxter-King

CF

: Christiano-Fitzgerald

DF

: Dickey-Fuller

DP

: Baskın Özellik

EKK

: En Küçük Kareler

GSYH

: Gayri Safi Yurt İçi Hasıla

HP

: Hodrick-Prescott

IG

: Kamu kesimi sabit sermaye yatırımları

IMF

: Uluslararası Para Fonu

INSW

: Makroekonomik İstikrarsızlık

IP

: Özel kesim sabit sermaye yatırımları

PP

: Phillips-Perron

RU

: Ravn-Uhlig

TFV

: Toplam Faktör Verimliliği

ix

TABLOLAR DİZİNİ
Tablo 1. EG ve Eştrendleşim [Ortak Trend] Analizi Sonuçları ...................................... 52
Tablo 2. t Sınamaları ........................................................................................................ 55
Tablo 3. Bilgi Kriterleri .................................................................................................... 56
Tablo 4. Kırılganlık Analizi ............................................................................................. 57
Tablo 5. Orijinal Veriler İçin ADF Birim Kök Test Sonuçları ...................................... 112
Tablo 6. MacKinnon’un Önerdiği Yönteme Göre Oluşturulmuş Engle-Granger
Eşbütünleşme Testi İçin Kritik Değerler (n=25-500, K=2-4) ......................................... 117

x

ŞEKİLLER LİSTESİ
Şekil 1. Lambda=0 ve Lambda =100000 Durumu ........................................................... 18
Şekil 2: Lambda=6.25 ve Lambda=100 Durumu ............................................................. 19
Şekil 3: Makroekonomik İstikrarsızlık Verisi ve BK Filtresi Kullanılarak Elde Edilen
Kalıcı Bileşeni (BKP) ....................................................................................................... 21
Şekil 4: Makroekonomik İstikrarsızlık Verisi ve CF Filtresi Kullanılarak Elde Edilen Kalıcı
Bileşeni ............................................................................................................................. 23
Şekil 5: Makroekonomik İstikrarsızlık ve Bu Verinin HP, BK ve CF Filtreleri ile Elde
Edilmiş Kalıcı Bileşeni ..................................................................................................... 24
Şekil 6. Türkiye’de İstikrarsızlık, 1963-2014 ................................................................... 32
Şekil 7. İstikrarsızlık (INSW)-Özel Yatırım (IP) İlişkisi .................................................. 35
Şekil 8. İstikrarsızlık (INSW)-Özel Yatırım (IP) İlişkisi (Sürekli ve Geçici Bileşenler, HP,
Lambda=6.25 (RU)).......................................................................................................... 36
Şekil 9. GSYH- Yatırımlar İlişkisi (Düzey) ..................................................................... 38
Şekil 10. GSYH-Özel Kesim Yatırımları (Büyüme Oranları) .......................................... 39
Şekil 11. EG ile Co-HP, Co-HP(RU), Co-BK ve Co-CF Kırılganlık Analizi Karşılaştırması.
.......................................................................................................................................... 57
Şekil 12. IP ve D(IP) Değişkenlerinin Zaman İçerisindeki Seyirleri.............................. 110
Şekil 13. Y ve D(Y) Değişkenlerinin Zaman İçerisindeki Seyirleri ............................... 111
Şekil 14. IG ve D(IG) Değişkenlerinin Zaman İçerisindeki Seyirleri ............................ 111
Şekil 15. INSW ve D(INSW) Değişkenlerinin Zaman İçerisindeki Seyirleri ................ 112
Şekil 16. HP(Lambda=100) İçin Sürekli Bileşenlerin Zaman İçerisindeki Seyirleri ..... 113
Şekil 17. HP(Lambda=100) İçin Geçici Bileşenlerin Zaman İçerisindeki Seyirleri....... 113
Şekil 18. HP(Lambda=6.25) İçin Sürekli Bileşenlerin Zaman İçerisindeki Seyirleri .... 114
Şekil 19. HP(Lambda=6.25) İçin Geçici Bileşenlerin Zaman İçerisindeki Seyirleri...... 114
Şekil 20. BK İçin Sürekli Bileşenlerin Zaman İçerisindeki Seyirleri ............................. 115
Şekil 21. BK İçin Geçici Bileşenlerin Zaman İçerisindeki Seyirleri .............................. 115
Şekil 22. CF İçin Sürekli Bileşenlerin Zaman İçerisindeki Seyirleri.............................. 116
Şekil 23. CF İçin Geçici Bileşenlerin Zaman İçerisindeki Seyirleri ............................... 116

1

1. GİRİŞ
Çoğu iktisadi verinin birim kök içerdiği düşünüldüğünde, bu değişkenlerin ilişkili
olup olmadıklarını geleneksel yöntemlerle incelemek, sahte regresyon adı verilen
ve aslında var olmayan bir ilişkinin sanki varmış gibi görünmesine sebep
olabilmektedir. 1980’li yıllarda, özellikle Clive Granger’ın ufuk açıcı çalışmaları
ile birlikte, zaman serisi yöntemlerinde hızlı bir ivmelenme yaşanmış ve ortaya
çıkan eşbütünleşme literatürü ile zaman serisi verileri “daha doğru” bir şekilde
analiz edilmeye başlanmıştır.
Ancak bazı zaman serisi verileri sürekli ve geçici (devrevi) bileşenlerine
ayrılmadıklarında ve bu şekilde analize dahil edildiklerinde, bu verilerin uzun
dönemde birlikte hareket edip etmedikleri tam olarak tespit edilememektedir. Bu
durum için örnek olarak Friedman’ın Sürekli Gelir Hipotezi verilebilir. Sürekli
Gelir Hipotezi’nin güçlü (strong) versiyonuna göre sürekli tüketim, sürekli gelir
tarafından belirlenmektedir ve bu değişkenlerin geçici bileşenleri arasında herhangi
bir ilişki bulunmamalıdır (Friedman, 1957:26). Ancak standart eşbütünleşme
ilişkisi, geçici bileşenlerin ilişkilerinin, kalıcı bileşenlere özgü ilişkilere sahip
olduğu gibi bir kısıtlamaya gidilmesini, yani tekil uyarlanmayı, (örtülü olarak) şart
koşmaktadır (İsmihan, 2016:4). Dolayısıyla ikili ortak harekete sahip olan
değişkenleri, tekil uyarlanmayı empoze eden eşbütünleşim testleri ile sınamak
mümkün değildir.
İsmihan, bu problemi çözebilmek amacıyla İkili Uyarlanma (Dual Adjustment)1
ismini verdiği bir yaklaşım oluşturmuş ve eşbütünleşme testlerine alternatif bir
bakış açısı getirerek, değişkenlerin geçici (transitory) ve kalıcı (permanent)
bileşenlerinin ikili uyarlanmasının analiz edilebileceğini ortaya koymuştur.
İsmihan’ın çalışmasında ortak filtrelenmiş [örneğin Hodrick-Prescott (HP)] trend
kavramı ortaya konulmuş ve HP filtresi ile bileşenlerine ayrılan serilerin, sürekli ve
geçici bileşenlerinin ayrı ayrı ilişkilerinin incelenebileceği bir yaklaşım
önerilmiştir. Bu yaklaşım ile birlikte Friedman’ın sürekli bileşenlerin (sürekli

1

Detaylı bilgi için bkz: İsmihan (2016)
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tüketim ve sürekli gelir) birbirlerini etkilediği ancak geçici bileşenlerin birbirleri ile
ilişkisinin bulunmadığı iddiası test edilebilir hale gelmiştir.
Bu tez çalışmasında, bu bilgiler ışığında Türkiye’nin özel kesim yatırımları İkili
Uyarlanma yaklaşımı ile 1963-2014 dönemi verileri kullanılarak, analiz edilecektir.
Bu bağlamda, ilk önce Friedman’ın Sürekli Gelir Hipotezinin özünde olduğu gibi
özel kesim yatırımlarının ve ilgili belirleyicilerinin analizinde, sürekli ve geçici
bileşenlerinin ayrı ayrı ilişkilerinin teorik gerekçeleri ortaya konulmaktadır.
Bu araştırmadaki temel görüşe göre firmalar gelecekte elde etmeyi umdukları
kazanç miktarını tahmin ederken yatırım kararlarını, gelirlerinin uzun dönemli
(sürekli) olup olmadığına göre vermektedirler. Örneğin cari dönemdeki
makroekonomik durum sürekli olarak iyiye gidiyorsa, iktisadi aktörler bu durumun
gelecekte de bu şekilde devam edeceğini düşünmekte veya tam tersi şekilde
makroekonomik durum sürekli kötüleşiyorsa gelecekte de kötüye gidişin devam
edeceğini düşünmektedirler. Ayrıca, özel kesim yatırımlarının sürekli bileşeni,
gelirin sürekli bileşeni ile ilişkilidir ancak bu değişkenlerin devrevi bileşenleri,
esnek hızlandıran modeli çerçevesinde, yani stok-akım ayarlanması süreci
sebebiyle, farklı katsayılar ile birbirlerini etkileyebilirler.
Benzer şekilde özel kesim yatırımları, kamu kesimi yatırımları ve makroekonomik
istikrarsızlık ile de ilintilidir. Yani özel kesim yatırımlarının sürekli bileşeni, kamu
kesimi yatırımlarının sürekli bileşeni ve makroekonomik istikrarsızlığın sürekli
bileşeni ile ilişkili olabilir ancak bu değişkenlerin geçici bileşenleri aynı şekilde
ilişkili olmak zorunda değildir. Sonuç olarak bu değişkenler arasında teorik olarak,
tekil değil ikili ilişki (uyarlanma) beklenebilmektedir.
Bu tez çalışmasında farklı filtreme yöntemleriyle İkili Uyarlanma yaklaşımı
çerçevesinde ortak filtrelenmiş trend (common-filtered trend) kavramı ortaya
konulmuştur. Ayrıca ilgili zaman serilerinin bu tip bir ilişkiye sahip olup
olmadıklarının sınanabilmesi için kolayca uygulanabilecek bir test önerilmiştir.
Bu bağlamda, İkili Uyarlanma yaklaşımının uygulanabilmesi için İsmihan’ın 2016
yılında önermiş olduğu sınamada, Engle-Granger Eşbütünleşme Testi temel
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alınmıştır. Literatürde bulunan birçok eşbütünleşme testi içerisinden Engle-Granger
testinin temel olarak seçilmesinin bazı sebepleri bulunmaktadır. Öncelikle EngleGranger testi ilgili literatürde ilk önerilen eşbütünleşme testlerinden biri olmasına
rağmen uygulamada halen sıklıkla kullanılan gelenekselleşmiş bir testtir. Ayrıca bu
test neredeyse her ekonometrik paket programın içerisinde bulunmakta ve
kolaylıkla uygulanabilmektedir. Testin yapısının sadeliği ve basitliği, İkili
Uyarlanma Analizinin uygulanması ve araştırmacıların ilgili prosedürleri
anlayabilmesi açısından kolaylık sağlamaktadır.
Bu tezin İkili Uyarlanma yaklaşımına dolayısıyla ilgili literatüre katkılarından ilki,
İsmihan (2016)’ın çalışmasında önerilen test adımlarına, Engle ve Yoo’nun 1991
yılında yaptıkları çalışmada önerdikleri 3 aşamalı tahmin yönteminin entegre
edilmesidir. Bu sayede Engle-Granger Yaklaşımı’na literatürde yöneltilen
“katsayıların sapmalı tahmin edilmesi” eleştirisinin önüne geçilmiştir. Ayrıca
katsayıların sürekli ve geçici bileşenlerinin birbirlerine eşit olup olmadığının
sınanabilmesi için t-testlerinin kullanılabilmesine olanak sağlanmıştır.
Çalışmanın bir diğer önemli katkısı ise, özel kesim yatırımları analiz edilirken,
İsmihan’ın analizinde kullandığı ortak HP trendin yanında ortak Baxter-King (BK)
trend ve Ortak Christiano-Fitzgerald (CF) trend kavramlarının, yani farklı ortak
filtrelenmiş trend kavramının İkili Uyarlanma yaklaşımı’na dahil edilmesidir. Bu
bağlamda, bu tez çalışmasında HP, BK ve CF filtreleri kullanılarak yapılan
analizlerin sonuçları karşılaştırmalı olarak verilmiş ve bu filtreleme (düzleştirme)
yöntemlerinin eştrendleşim (co-trending) performansları karşılaştırılmıştır. Ayrıca
veri setinin sonundan, önceden belirlenmiş sayıda gözlem atılması ve daha sonra
veri setinden atılan bu gözlemlerin teker teker veri setine eklenilmesi ve her
defasında analizin tekrar edilmesi temeline dayanan “Kırılganlık Analizi” adı
verilen bir analiz yöntemi önerilerek kullanılacak filtrelerin kırılganlıklarının analiz
edilmesi sağlanmıştır.
Ayrıca bu çalışmada İkili Uyarlanma yaklaşımı’nın uygulanabilmesi için, İkili
Uyarlanma yaklaşımı’nın prosedürleri bir yazılım haline getirilmiş ve bu yazılım
Dual Adjustment adı altında Eviews Paket programı için bir eklenti haline
getirilmiştir.
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Bu tez çalışmasındaki ampirik sonuçlara göre, özel kesim yatırımları ile Gayri Safi
Yurtiçi Hasıla (GSYH), kamu kesimi yatırımları ve makroekonomik istikrarsızlık
arasında standart eşbütünleşme analizi kullanıldığında herhangi bir uzun dönemli
ilişki bulunamazken, İkili Uyarlanma yaklaşımına göre bu değişkenler arasında
uzun dönemli ilişkinin var olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Ayrıca gelir ile özel
kesim sabit sermaye yatırımlarının sürekli ve devrevi bileşenlerine ait katsayıların
istatistiksel olarak anlamlı ve birbirlerinden farklı olduğu, yani bu iki değişken
arasında ikili ilişkinin var olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte özel kesim
yatırımları ile kamu kesimi yatırımlarının uzun dönemde ilişkisiz oldukları ancak
kısa dönemde birbirleri ile negatif ilişkili oldukları, yani kısa dönemde bir dışlama
(crowding out) etkisinin var olduğu gözlemlenmiştir. Bu bulgulara ek olarak,
kronik makroekonomik istikrarsızlığın özel kesim sabit sermaye yatırımlarını uzun
dönemde negatif bir şekilde etkilediği ancak kısa dönemde bu iki değişken arasında
bir etkileşimin olmadığı saptanmıştır.
Bu bölümün geri kalan kısmında tezin diğer bölümleri kısaca tanıtılacaktır.
Çalışmanın ikinci bölümünde İkili Uyarlanma yaklaşımının kıyaslandığı EngleGranger yaklaşımı, Engle-Yoo 3 aşamalı tahmin yöntemi, İkili Uyarlanma
yaklaşımı’nda zaman serilerinin sürekli ve devrevi bileşenlerine ayrıştırılması için
kullanılan filtreleme (trend ayrıştırma) yöntemleri ve ardından İkili Uyarlanma
yaklaşımı anlatılacaktır.
Bu tez çalışmasının uygulama bölümü olan üçüncü bölümde, ilk önce yatırımlar
için oldukça önemli olan makroekonomik istikrarsızlığın Türkiye’deki tarihsel
analizine yer verilecek ve ardından özel kesim sabit sermaye yatırımları ile GSYH,
kamu kesimi sabit sermaye yatırımları ve makroekonomik istikrarsızlık ilişkileri
hakkında kısaca bilgi verilecek ve bu ilişkiler ile ilgili literatürde daha önce
yapılmış çalışmaların kısa bir literatür özeti sunulacaktır. Bu bilgilerin ardından
özel kesim sabit sermaye yatırımlarını açıklayabilmek için oluşturulan model
tanıtılarak ampirik sonuçlar sunulacak, ardından bu çalışmada kullanılan filtreleme
yöntemlerinin

kullanılan

veri

setine

olan

uygunlukları

ampirik

olarak

karşılaştırılacak ve son olarak bu filtreler için kırılganlık analizi yapılacaktır.
Dördüncü ve son bölümde bu tez çalışmasının sonuçlarına yer verilecektir.
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2. YENİ BİR YAKLAŞIM: İKİLİ UYARLANMA
1980’li yılların başlarından itibaren zaman serisi yöntemlerinde hızlı bir ivmelenme
yaşanmış ve eşbütünleşme kavramı literatürde önemli bir yer almaya başlamıştır.
Philips eşbütünleşim kavramının ortaya çıktığı zamanları şu şekilde anlatmaktadır:
“Durağan olmayan zaman serileri beraberinde geniş sayıda katılımcıyı da
beraberinde getirmektedir ve Cowles Komisyonu’nun ilk günlerindeki Eşanlı
Denklemler Teorisi’nden beri ekonometrideki herhangi bir konunun bu kadar ilgi
uyandırmadığını söylemek muhtemelen doğru olacaktır.” (Phillips, 1995:92).
Birinci dereceden entegre [I(1)] olan zaman serilerinin belirli bir bileşimi eğer
sıfırıncı dereceden entegre [I(0)] ise bu zaman serilerinin eşbütünleşik olduğu yani
değişkenlerin arasında bulunan ilişkinin sahte olmadığı sonucuna varılır. Zaman
serilerinin aralarındaki ilişkinin sahte olup olmadığını anlayabilmek için literatürde
birçok eşbütünleşme testi önerilmiştir ve bu önerilen testlerin arasında EngleGranger testi ilk önerilen testlerden biri olmuş ve araştırmalarda bir kıstas görevi
görmüştür. Engle-Granger testi aynı düzeyde durağan olan zaman serilerinin
birbirleri üzerine regresyonları sonucunda elde edilen kalıntıların durağanlığının
Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) testi ile sınanması şeklinde gerçekleştirilmektedir.
Teorik sebepler dolayısıyla bazı zaman serilerinin sürekli (trend) ve geçici olmak
üzere ikili bileşenlerine ayrılması ve bu bileşenlerin ayrı ayrı ilişkilerinin
incelenmesi sürekli ve geçici bileşenlerin hareketlerinin anlaşılması için oldukça
önemlidir. Standart eşbütünleşme ilişkisi geçici bileşenlerin ilişkilerinin, sürekli
bileşenlere özgü ilişkilere sahip olduğu gibi bir kısıtlamaya gidilmesini yani tekil
uyarlanmayı şart koşmaktadır (İsmihan, 2016:4). Ancak sürekli ve geçici bileşenlerinin farklı ilişkiler içerisinde olduğu zaman serilerinin ilişkilerini tekil
uyarlanmayı empoze eden eşbütünleşim testleri ile sınamak mümkün değildir.
İsmihan (2016) İkili Uyarlanma ismini verdiği bir yaklaşım oluşturarak durağan
olmayan zaman serilerinin dinamik analizlerine yeni bir bakış açısı getirmiştir. Bu
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yaklaşım sayesinde zaman serilerinin ikili ortak hareketlerinin ayrıştırılmasına
dolayısıyla ikili uyarlanmanın dikkate alınmasına olanak sağlanmıştır.
Bu bölümde İsmihan’ın İkili Uyarlanma yaklaşımını anlayabilmek amacıyla
öncelikle eşbütünleşme kavramı ve sonrasında da uzun dönemli ortak hareketi test
edebilmek için temel alınan Engle-Granger testi incelenecektir. Daha sonra zaman
serilerinin bileşenlerine ayrıştırılması için sıklıkla kullanılan filtreleme yöntemleri
incelenilecek ve ardından bu bilgiler ışığında İkili Uyarlanma yaklaşımı tanıtılacaktır.
2.1. Eşbütünleşme Testleri
Yule, 1926 yılında yaptığı çalışmasında, trende sahip zaman serileri ile regresyon
yapıldığı zaman ortaya çıkan ilişkinin sahte olabileceğini söylemiştir. Ancak
1980’li yıllara kadar ekonometristler, birim köke sahip seriler ile uğraşırlarken
genel olarak bu serilerin birim köke sahip olup olmadıkları konusunda yeteri kadar
düşünmemekte ve bu seriler ile oldukları gibi regresyon analizi yapıp sonuçları
yorumlamaktaydılar. Granger ve Newbold (1974) ile bu tartışma literatürde tekrar
gündeme gelmiş ve Granger'ın 1981’de çığır açan çalışması ile ve Engle ve Granger
(1987)’ın önerdiği test ile zaman serisi çalışmalarında birim kök ve sahte ilişki
kavramları önem kazanmıştır.
Eşbütünleşme kavramını anlayabilmek amacıyla aşağıdaki modeli ele alalım;
yt  βxt  ut

(1)

Eğer yt ve xt farklı düzeylerde bütünleşik seriler ise genellikle hata terimi olan ut
bunların içerisinden daha yüksek dereceye sahip olanın derecesinden bütünleşik
olmaktadır. Eğer her iki seri de I(1) ise ve bu iki seri kendi trendleri ile benzer
yönlere doğru sürükleniyorsa ancak aralarında herhangi bir ilişki yoksa bu iki
serinin doğrusal bileşiminin de farklı bir trend ile büyümesi gerekmektedir.
Dolayısıyla bu durumda yt ve xt I(1) seriler olmak üzere yt  βxt ’nın I(1) olması
beklenilir. Ancak bu iki serinin doğrusal bileşimi sabit bir ortalama etrafında
durağan ise seriler aynı doğrultuda ve aynı hızda sürüklenmektedir. Bu tip serilere
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eşbütünleşik seriler adı verilir ve [ 1  β ] vektörüne eşbütünleşim vektörü denilir.
Bu tip bir durumda her iki serinin kendi uzun dönemli trendlerinden sapmaları
ayrıştırılabilir ancak fark alınarak bu seriler ile çalışmak bu iki serinin uzun dönemli
ilişkilerinin gözlemlenmesine zarar verecektir (Greene, 2008:756).
Modelde her biri I(0) ya da I(1) olabilen M adet değişken olsun ve bu değişkenleri
içeren vektör yt  ( y1t , y2t ,..., yMt ) ile ifade edilsin. Uzun dönem dengesi aşağıdaki
gibidir;

yt  γ  xt  β  0

(2)

Burada γ eşbütünleşim vektörüdür. Kısa dönemde sistem dengeden saparsa eşitlik
aşağıdaki şekilde yazılabilir;
yt  γ  xt  β  ut

(3)

Burada denge hatası olarak niteleyebileceğimiz ut durağan bir seri olmalıdır.
Sistemde M değişken olduğu göz önünde bulundurulursa, M-1 tane doğrusal
bağımsız eşbütünleşme vektörü olabilir.
Örnek olarak iki adet doğrusal trend içeren I(1) seri düşünelim.
y1t = β0 + β1t +ut

(4)

y2t = α0 +α1t + εt

(5)

Burada hata terimleri beyaz gürültüdür. Bu iki değişkenin doğrusal bileşimi yeni
bir değişken yaratır;
zt = (β0 +θα0 )+(β1 +θα1 )t +ut +θvt

(6)

Bu yeni oluşan zt serisi θ   β1 / α1 durumunda durağan olacaktır. Yani İki
değişkenin doğrusal olarak bir araya getirilmesi, bu iki değişkenin ortak doğrusal
trendlerinin ortadan kalkmasına sebep olmaktadır (Greene, 2008:758-760). Bu fikir
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sonucunda gelecek alt bölümde anlatılacak olan kalıntı bazlı testlerin ortaya
çıkması mümkün olmuştur.
2.1.1. Basit modeller: kalıntı bazlı testler
Kalıntı bazlı testler eşbütünleşme testleri için öncül testlerdir. Bu alanın
popülerleşmesini sağlayan çalışma Engle ve Granger (1987) olmuştur2.
Aşağıdaki eşitliği düşünecek olursak;
yt  β0  β1 x1t  β2 x2t  β3 x3t  et

(7)

yt ,x1t ,x2t ve x3t I(d) olan değişkenler ise, bunların doğrusal kombinasyonu olan
yt  β0  β1 x1t  β2 x2t  β3 x3t  et “d” den daha düşük düzeyde durağan olabilir
[genel gösterim olarak b  0 olmak üzere ( d  b ) düzeyi]. Bu durumda bu
değişkenler için

( d b )

düzeyinde bütünleşiktir denilir. Örneğin eğer

yt ,x1t ,x2t ve x3t I(1) olan değişkenler ise ve yt  β0  β1 x1t  β2 x2t  β3 x3t  et I(0)
ise bu değişkenler

I(1 - 1)

düzeyinde durağandır. Burada

xt

vektörü

( yt ,1, x1t ,x2t ,x3t ) ve eşbütünleşme vektörü olan β ise ( 1, β0 , β1 , β2 , β3 )
şeklindedir (Enders, 2014:346).
Özetle, kalıntı bazlı testleri anlayabilmek için aşağıdaki eşitliği ele alalım;
y1t  β y2t  ut

(8)

Eğer ut birim köke sahipse, y1t  β' y2t eşbütünleşme ilişkisine sahip değildir. Bu
bilgi dahilinde, ut nin birim köke sahip olup olmadığını test etmek için kullanılan
yöntem, y1t nin bütünleşik olup olmadığının testi haline gelmektedir.

2

Eşbütünleşme literatürünün diğer önemli çalışmaları için Maddala ve Kim (1998) çalışmasına
bakınız.
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Pratikte β bilinmemektedir ve 8 nolu denklemde verilmiş olan model En Küçük
Kareler (EKK) yöntemi ile tahmin edilmektedir. Dolayısıyla ut de bilinmemekte
ve y1t ’nin bütünleşik olup olmadığını test edebilmek için tahmin kalıntıları olan u t
’ler kullanılmaktadır.
Genelde u t lerin birim kök içerip içermediğini test edebilmek için ADF testi
(Dickey ve Fuller, 1979) ile PP testi (Phillips ve Perron, 1988) kullanılsa da ilgili
literatürde yer alan tüm birim kök testlerinin eşbütünleşme ilişkisinin var olup
olmadığını test etmek için kullanılabileceği söylenilebilir. Ancak bu testlerin kritik
değerleri eşbütünleşim ilişkisini test etmek için kullanılamaz çünkü test kalıntılara
yani u t ’lere uygulanmaktadır. Ayrıca bu testlerde kullanılan kritik değerler
açıklayıcı değişken sayısına ve sabit terimin ve trendin modelde yer alıp
almamasına göre değişiklik göstermektedir (Maddala ve Kim, 1998:199).
2.1.2. Standart Engle-Granger yaklaşımı
Yukarıda bahsedildiği üzere, değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin var
olup olmadığının sınanması için Engle ve Granger (1987) iki aşamalı bir yöntem
önermiştir. Bu yöntemi anlayabilmek için aşağıdaki basit ekonometrik modeli ele
alalım,3
Yt  β0  β1 X t  ut

(9)

Burada Yt ve X t durağan olmayan [I(1)] değişkenler ve ut ise hata terimidir.
Bu model tahmin edildikten sonra elde edilen kalıntılar ile aşağıdaki model tahmin
edilir.

u t  ρu
 t1  e

t

3

(10)

Bahsedilen “basit” modeller yani tek açıklayıcı değişkenin kullanıldığı modeller, sağ tarafta birden
fazla açıklayıcı değişkenin bulunduğu çok değişkenli modellere kolayca çevrilebilirler.
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Buradaki u t (9) nolu denklemden elde edilen kalıntı, et ise beyaz gürültülü hata
terimdir.
Eşbütünleşmenin olmadığını söyleyen boş hipotezin reddi (9) nolu denklemdeki
kalıntıların birim köke sahip olmadığı manasına gelmektedir. Bu durum Y ve X
arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığını göstermektedir.
Engle-Granger4 yaklaşımı için literatürde bazı önemli sorunlardan bahsedilmiştir.
Ancak tek bir eşbütünleşme ilişkisinin var olduğu durumlarda her zaman EngleGranger yöntemi, uygulamalarda sıklıkla kullanılan Johansen yöntemine tercih
edilebilir (Kennedy, 2008:313).
2.1.3. Kalıntı bazlı testler için kritik değerler
Kalıntı bazlı eşbütünleşme testleri için Engle ve Granger (1987), Engle ve Yoo
(1987) ile Phillips ve Ouliaris (1990) gibi çalışmalarda kritik değerler
tablolaştırılmıştır. Daha evvel söylenildiği gibi sabit terimin ve trendin varlığına
göre asimptotik değerler değişebildiği için bu kritik değerler 3 farklı model
çerçevesinde hesaplanılmaktadır.
y1t  β' y2t  ut

(11)

y1t  α  β' y2t  ut

(12)

y1t  α  δt  β ' y2t  ut

(13)

Burada 11 nolu denklem trendsiz ve sabit terimsiz modeli, 12 nolu denklem trendsiz
ancak sabit terimli modeli, 13 nolu denklem ise hem trendli hem de sabit terime
sahip olan modeli simgelemektedir (Maddala ve Kim, 1998:199).

4

Birim kök testlerinde otokorelasyon sık rastlanılan bir problem olduğu için DF test yerine
otokorelasyonu göz önünde bulunduran ve DF testin bir varyasyonu olan Genişletilmiş DickeyFuller (ADF) testi kullanılmaktadır. Eşbütünleşme test edilirken eğer otokorelasyon problemi varsa
ve kalıntıların durağanlığının sınanması için DF yerine ADF test kullanılırsa literatürde EngleGranger yaklaşımına Augmented Engle Granger testi de denilmektedir. Ancak bu çalışmada her iki
durum için de Engle-Granger test ifadesi kullanılacaktır.

11

Küçük örneklem boyutu dahil tüm örneklem boyutlarında MacKinnon (2010)5
kritik değerlerin hesaplanılabilmesi için bir yaklaşım formülü geliştirmiştir. Bu
tepki yüzeyi yaklaşımı ile ADF kritik değerleri oldukça iyi bir şekilde tahmin
edilebilmektedir (Maddala ve Kim, 1998:199).6
2.1.4. Engle-Yoo 3 aşamalı tahmin yöntemi
Engle-Granger İki Aşamalı Eşbütünleşme Analizi literatürde ilk aşamadaki
katsayıların ve standart hataların oldukça sapmalı tahmin edilebileceği konusunda
eleştirilmektedir (örneğin Bannerjee, Dolado, Hendry ve Smith, 1986). Bu
problemin üstesinden gelebilmek amacıyla Engle ve Yoo (1991) 3 aşamalı bir
tahmin yöntemi önermiştir.
Bu yönteme göre ilk aşamada regresyon denklemi (9 numaralı denklem) tıpkı
Engle-Granger yönteminde olduğu gibi tahmin edilir. İkinci aşamada bağımlı ve
bağımsız değişkenlerin ve bunların gecikmelerinin de olduğu bir hata düzeltme
modeli tahmin edilir. Örneğin aşağıdaki model bu amaç doğrultusunda
kullanılabilir.
ΔYt  α0  α1 ΔYt1  α2 ΔX t  α3 ΔX t1  α4u t1  εt

(14)

Burada kullanılan hata düzeltme terimi birinci modelden tahmin edilen hata
teriminin birinci gecikmesidir [(14) nolu denklem bu çalışmada genelden özele
yaklaşımı kullanılarak “Stepwise Regression” yöntemi ile tahmin edilmektedir.].
Tahmin sonucundan elde edilen kalıntılar ve hata düzeltme teriminin katsayısı
kullanılarak aşağıdaki regresyon tahmin edilir.


ε t  λ  λ 
0
1  α4  X t 1   θt



5
6

(15)

Mackinnon (2010) çalışması, Mackinnon (1991) çalışmasının genişletilmiş versiyonudur.
Mackinnon (2010)’a göre hesaplatılan kritik değer tablosu için bkz. Ek.4 (Tablo 6).
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Son olarak β0 ve β1 için sapmasız tahmin ediciler olan 
τ0 ve 
τ1 aşağıdaki şekilde
hesaplanır:


τ0  
β0  
λ0
τ  
β  λ
1

1

(16)

1

Kullanılacak sapmasız standart hata değerleri ise (9) nolu denklem ile (15) nolu
denklemde tahmin edilen katsayıların standart hatalarının toplamlarıdır.
2.1.5. Diğer yöntemler
Literatürde kullanılan basit eşbütünleşme testlerinin sonuçları eşbütünleşme
ilişkisinin normalizasyonunda kullanılan değişkene bağlı olmaktadır. Bu tip testler
bize kaç adet eşbütünleşme ilişkisi bulunduğunu söyleyemezler. Bu sebeplerden
ötürü literatürde çok değişkenli (sistem) eşbütünleşme yöntemleri kullanılmaktadır
ve bu yöntemlerden en yaygın olarak kullanılanı Johansen (1991) yöntemidir.
Ayrıca literatürde Stock ve Watson (1988) ile diğer testlere göre daha modern olan
ve değişkenlerin entegrasyon düzeylerine dair bir varsayıma sahip olmayan
ARDL(Auto Regressive Distributed Lags (Pesaran ve Shin, 1999 ve sınır testi
(bounds test) Pesaran, Shin ve Smith, 2001)) gibi yöntemler de bulunmaktadır. Bu
yöntemlerle ilgili ayrıntılı bilgi için oldukça geniş bir literatür incelemesine sahip
olan Maddala ve Kim (1998)’in önemli çalışması ve Enders (2014) incelenilebilir.
Bu bölümde İkili Uyarlanma yaklaşımının kavramsal olarak kapsadığı
eşbütünleşme kavramı ele alınmış ve ilgili literatürde öncül test olan ve İkili
Uyarlanma yaklaşımı için bir kıstas olarak ele aldığımız Engle-Granger testi
tanıtılmıştır. İzleyen bölümlerde bu tezde kullanılacak olan filtreleme yöntemleri
incelenecek ve nihayet İkili Uyarlanma yaklaşımı tanıtılacaktır.
2.2. Zaman Serisi Filtreleme Yöntemleri
Zaman serilerinde en yaygın şekilde gözlemlenilen özelliklerden birisi olan trend
özelliği ile ilgili tartışmalar ve çalışmalar 20. Yüzyılın başlarından günümüze kadar
geçen süreçte ilgili literatürde önemli bir yer kaplamıştır ancak trendin ne olduğu
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konusunda bir uzlaşıya varılamamıştır. Bu konuda uzlaşıya varılamamış olması ve
farklı araştırmacıların veya grupların farklı trend tanımları yapmaları genel olarak
kabul görmüş bir trend tanımının var olmadığını göstermektedir (White ve Granger,
2011:2). Benzer bir şekilde Phillips, trend kavramının günümüzde dahi yeterince
anlaşılmadığını “çoğumuz iktisadi verilere baktığımızda trendi görsek de hiç kimse
trendi gerçekten anlamamaktadır”(Phillips, 2003:35) şeklinde vurgulamıştır.
Granger farklı araştırmacıların farklı görüşlere sahip olduğunu ve çalışmalarında
farklı ihtiyaçlara sahip olduğunu dolayısıyla kendi görüşleri ve ihtiyaçları
doğrultusunda

diğer

araştırmacıların

kullandıklarından

farklı

modeller

kullanabileceklerini “farklı kullanıcılar farklı zevklere, inançlara ve ihtiyaçlara
sahiptirler ve belirli model türlerini tercih etmektedirler” (Granger, 2004:18)
ifadesi ile açıklamaktadır.
Trend kavramının yeterince anlaşılamamış olması ve farklı araştırmacıların
kendilerine özgü farklı trend tanımlarına sahip olması sebeplerinden dolayı
literatüre bakıldığında, zaman içerisinde birçok trend ayrıştırma yönteminin
önerildiği gözlemlenecektir.7 Genel olarak bu tip trend ayrıştırma çalışmaları iş
çevrimleri üzerine yoğunlaşmışlardır. Örneğin Burns ve Mitchell (1946), pozitiften
negatife doğru veya negatiften pozitife doğru yön değiştiren iktisadi göstergelerin
zaman içerisindeki kesitlerinin dönüm noktalarını gözlemlemişlerdir.
1980’li yıllara kadar makro iktisat araştırmacıları tarafından değişkenlerin
bileşenlerine ayrılması işlemi deterministik doğrusal trendin tahmin edilmesi ve bu
trendin gözlemlenilen veriden çıkartılması şeklinde yapılmaktaydı. Bu yöntemin
doğası gereği, uzun dönemde tüm şokların birbirini götürmesi ve nötr olması
gerekmektedir ve bu yüzden doğrusal ayrıştırma yöntemleri kullanışlı yöntemler
değillerdir (Cogley, 2010:68).
Zaman serilerinde kalıcı şokların varolması sebebiyle bu kalıcı şokları
modelleyebilmek amacıyla bazı çeşitli stokastik eğilimli ayrıştırma yöntemleri

7

White ve Granger, (2011) farklı bakış açılarıyla farklı trend tanımlarının yapılabileceğini belirtmiş
ve çalışmalarında oldukça fazla sayıda trend tanımlaması yapmışlardır. Daha detaylı bilgi için bu
çalışma incelenilebilir.
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geliştirilmiştir. Beveridge ve Nelson (1981), zaman serilerinin uzun dönemde
yakınsayacağı beklenilen bir stokastik trend tanımı yapmış ve yeni bir ayrıştırma
yöntemi önermiştir. Blanchard ve Quah (1989), Beveridge ve Nelson’un yöntemini
yeniden ele almış ve uzun dönemli hareketi sağlayan kalıcı şoklar ile konjonktürel
dalgalanmalara yol açan geçici şokları ayrıştırmak için daha yapısal bir yol
izleyerek, alternatif bir ayrıştırma yöntemi sunmuştur8.
Engle (1974), iktisat literatürüne band geçiş (band pass) filtrelerini tanıtan ilk
çalışmalardan olmuştur ve iş çevrimlerini ölçmek için kullanılan “band geçiş” ve
“yüksek geçiş (high pass)” filtreleri günümüzde sıklıkla kullanılan yöntemler haline
gelmişlerdir. Hodrick ve Prescott (1997), Baxter ve King (1999) ve Christiano ve
Fitzgerald (2003)’ın çalışmaları iş çevrimleri literatüründe önemli yere sahip olan
diğer çalışmalardır (Cogley, 2010:69).
Bu yöntemler sayesinde zaman serilerinden ayrıştırılmış olan doğrusal olmayan
trend bileşeni, zaman serilerinin içermiş oldukları baskın özellikleri (trend,
mevsimsellik, kırılma vs.) yansıtmaktadır.
Bu bölümde öncelikle literatürde öncü çalışma olarak kabul edilen BeveridgeNelson yönteminden bahsedilecek9 ve daha sonra yaygın olarak kullanım gören
Hodrick-Prescott, Baxter-King ve son olarak da Christiano-Fitzgerald filtreleme
yöntemlerinden bahsedilecektir. Bölüm sonunda literatürde bulunan ancak çeşitli
sebeplerle yaygın olarak kullanılmayan filtrelere de kısaca değinilecektir.
2.2.1. Beveridge-Nelson ayrıştırması
Beveridge ve Nelson’un yaklaşımına göre zamanın bir anındaki trend,
gözlemlenilen bir zaman serisi değişkeninin uzun dönemdeki tahmini olarak
tanımlanır. Beveridge ve Nelson, önerdikleri ayrıştırma yöntemi için bir ARIMA

8

Daha fazla bilgi için bkz. Enders, (2014).
Beveridge ve Nelson (1981) yöntemi eşbütünleşme literatüründe oldukça yaygın bir şekilde
kullanılan bir trend ayrıştırma yöntemidir (bkz. Stock ve Watson, 1988). Bu yöntem, değişkenlerin
sürekli ve geçici bileşenlerinin birbirleri ile tam olarak negatif ilişki (-1) içerisinde olduklarını
varsaymaktadır. Bu varsayım, bu ayrıştırma yönteminin İkili Uyarlanma yaklaşımı için uygun
olmadığı manasına gelmektedir (İsmihan, 2016:6).
9
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(auto regressive integrated moving average) modeli tahmin ederler ve ayrıştırma
sonrasında ortaya çıkan trend, gözlemlenilen serinin tahmin edilen büyüme
patikasının altında veya üstünde olup olmadığını gösterir ve aradaki fark ise
konjonktürdür (Nelson, 2010:343).
Herhangi bir I(1) sürecindeki durağan olmayan zaman serisinin birinci farkı için,
Wold ayrıştırma teoremi aşağıdaki şekilde uygulanabilir;
Δyt  μ  C( L )et

(17)

Burada L gecikme operatörüdür ve C(L) q düzeyinde bir çokterimlidir. D(L)
aşağıdaki gibi tanımlanıyor olsun:
D( L )  C( L )  C( 1 )

(18)

C(1)’in sabit olduğunu varsayarsak ve D(L)’de q düzeyinde ise;
D( 1 )  0

Olacaktır. Bu sebepten ötürü D(L)’nin kökü 1’dir ve;
D( L )  C* ( L )( 1  L )

(19)

Burada C* ( L ) , q-1 düzeyinde bir çokterimlidir.
D(L)’yi tanımlayan her iki eşitliği birbirine eşitlersek,
C( L )  C* ( L )( 1  L )  C( 1 )

(20)

elde ederiz. Elde edilen C(L)’yi ilk eşitlikte yerine koyarsak,
Δyt  μ  C* ( L )Δ et  C( 1 )et

(21)

elde ederiz. Bu eşitliğin entegrasyonu sonucunda;
xt  C* ( L )et  μt  C( 1 )εt  Ct  TRt

(22)
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elde edilir. Burada Δεt  et dir. Ct konjonktürel bileşeni ve TRt trend bileşenini
simgelemektedir.
Trend bileşeni aşağıdaki şekilde gösterilir;
TRt  TRt1  μ  C( 1 )et

(23)

Beveridge-Nelson ayrıştırma yönteminde trend, her zaman geçmiş verilerden
etkilenen trend bileşeninin koşullu beklentisidir. Burada trendi tanımlayan etken
rasgele yürüyüş (random walk) özelliğidir. Uzun dönem tahminler sadece trend
bileşenini yansıtır ve bu tip geleceğe yönelik tahminler ARIMA modelleri ile
tahmin edilir.
Pratikte Beveridge-Nelson ayrıştırması için adımlar aşağıdaki gibidir (Favero,
2001:52):
1-

Doğru ARIMA modeli belirlenir ve et , μ ve C( 1 ) parametreleri

tahmin edilir.
2-

TRt  TRt1  μ  C( 1 )et

eşitliği

kullanılarak

serinin

sürekli

bileşeni oluşturulur.
3-

Gözlemlenen seriden sürekli bileşen çıkartılarak konjonktürel

bileşen hesap edilir.10
Beveridge ve Nelson tarafından önerilen bu ayrıştırma yönteminde, stokastik
trendde bulunan değişimler, dönemden döneme olan hareketlerin büyük bir
bölümünü oluşturmaktadır (Enders, 2014:255).
Bununla birlikte, bu ayrıştırmada kalıcı ve geçici bileşenler arasında tam olarak
kusursuz ve negatif bir korelasyon vardır (Enders, 2014:255). Bu durum bu
çalışmada incelenilen yatırım modeli için uygun değildir. Ayrıca bu durumdan

10

Bu bölümde Beveridge-Nelson ayrıştırmasının matematiksel gösterimi için Favero, 2001
çalışmasından faydalanılmıştır. Daha fazla ayrıntı ve farklı ARIMA süreçlerinin çözümlemesi için
Favero (2001), Enders (2014) ve Mills (2003) e bakılabilir.
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dolayı Beveridge-Nelson ayrıştırma yöntemi benzersiz değildir ve “değişkenler için
ayrı ayrı uygulandığında aynı trendi vermemektedir” (Enders, 2014:253).
2.2.2. Hodrick Prescott (HP) filtresi
Hodrick ve Prescott (1997)’ın önerdiği yöntem bir zaman serisi verisini
konjonktürel ve trend bileşenlerine ayrıştıran ve literatürde sıklıkla kullanılan bir
filtreleme yöntemidir.
Aşağıdaki eşitliği düşünelim;
yt  ytP  ytT

(24)

Burada yt , trend bileşeni (kalıcı bileşen) olan ytP ve konjonktürel bileşen (geçici
bileşen) olan ytT şeklinde bileşenlerine ayrılacak olan zaman serisidir.
Zaman serilerinin içerisinde kalıcı ve geçici bileşenler gözlenememektedir ve bu
durum dolayısıyla bu bileşenler ancak tahmin edilebilmektedir.
Kalıcı bileşenin stokastik olduğu ve geçici bileşen ile korelasyonunun olmadığı
varsayılır ise bahsedilen kalıcı bileşen aşağıdaki minimizasyon probleminin
çözümü ile tahmin edilebilir;
Min

 ytP t1
T

2
T

P 2
P
P
P
P



   yt  yt   λ  yt  yt 1    yt 1  yt2  


t 1 
t 1


T

(25)

Bu eşitliğin ilk kısmı zaman serisi değişkeni ile bu değişkenin kalıcı bileşeninin
farkının karesidir ve kalıcı bileşenin, bileşenlerine ayrılacak zaman serisi verisine
olan ortalama yakınlığının bir ölçüsüdür. Bu kısıma “uyum iyiliği” adı verilir. İkinci
kısım kalıcı bileşendeki ivmelenmeleri cezalandırır.

Bu kısımda bulunan λ

parametresi HP filtresindeki en önemli parametredir ve kalıcı bileşendeki uyum
iyiliği ve düzleştirme düzeyi arasındaki ödünleşimi belirler. Bu parametredeki
değişimler kalıcı bileşenin yapısını ve de dolayısıyla geçici bileşenin yapısını
belirlemektedir.
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Şekil 1’de Lambda=0 ve Lambda=100000 olarak seçildiğinde makroekonomik
istikrarsızlık (INSW)11 verisinin trend bileşeninin grafiği görülmektedir.
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Şekil 1. Lambda=0 ve Lambda =100000 Durumu

λ parametresi sonsuza giderken kalıcı bileşen tam düz bir hal alırken geçici bileşen
büyük salınımlar yapmakta, λ parametresi sıfıra giderken ise kalıcı bileşen gerçek
zaman serisine eşit olmakta, geçici bileşen ise sıfırlanmaktadır.
HP filtresi oluşturulurken λ parametresi sabit bir parametre olarak düşünülmüş ve
Amerika Birleşik Devletleri çeyreklik verileri için 1600 olarak belirlenmiştir. Bu
değer araştırmacılar tarafından çeyreklik veriler için sıklıkla kullanılmaktadır.
Marcet ve Ravn çalışmalarında 1600 değerinin Avrupa Birliği ülkeleri için
kullanıldığında da makul sonuçlar verdiğini ancak İspanya ve Japonya verilerine
uygulandığında sorunlu sonuçlarla karşılaşıldığını belirtmişlerdir (Marcet ve Ravn,
2004:19).
Benzer bir sorun yıllık verilerle çalışırken de ortaya çıkmaktadır. Literatürde λ
parametresi için çokça öneri bulunmaktadır. Örneğin Baxter ve King (1999) bu

11

Bu seri bu tez çalışmasında kullanılan önemli bir değişken olup Bölüm 3’te detaylı şekilde
incelenecektir.
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parametrenin 10 olarak seçilmesini önerirken, Ravn ve Uhlig (2002) 6.25, Mohr
(2005) ile Backus ve Kehoe (1992) lambda parametresinin 100 olarak seçilmesini
önermişlerdir.
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Şekil 2: Lambda=6.25 ve Lambda=100 Durumu
Şekil 2’de lambda parametresi 6.25 ve 100 olarak seçildiğinde kalıcı bileşenin seyri
görülmektedir. İkinci durumda kalıcı parametrenin daha düz (smooth) bir seyir
izlediği grafikten gözlenebilir.
HP filtresi literatürde en yaygın şekilde kullanılan filtredir. Diğer filtreleme
yöntemleri gibi gözlem kaybına yol açmaması ve uygulanabilirliğinin basit olması
en önemli avantajlarıdır. Ancak düzleştirme parametresi olan lambdanın seçimine
oldukça hassastır ve bu parametrenin farklı seçildiği durumlara göre sonuç oldukça
farklılaşabilmektedir. Bu durum bu filtrenin en önemli dezavantajı olarak
sayılabilir. Ayrıca bir diğer dezavantaj olarak, literatürde HP filtresinin, orijinal
veride bulunmayan sahte çevrimler yaratabileceği konusunun tartışılması verilebilir
(bkz. Hamilton, 2016 ve Guay ve st. Amand, 2005).

20

2.2.3. Baxter-King (BK) filtresi
Baxter-King (1999) filtresi bir ideal band geçiş filtresi yaklaşımıdır. İdeal band
geçiş filtrelerinde önceden belirlenmiş frekanslar yok edilerek, zaman serisi verileri
kalıcı ve geçici bileşenlerine ayrılabilirler. BK filtresi iş çevrimlerinin belirli
aralıklardaki salınımını incelemek üzerine oluşturulmuştur. Buna göre Amerika
Birleşik Devletleri’nde iş çevrimleri 6 çeyrekten az ve 32 çeyrekten daha uzun
olmamaktadır. Bu bilgi ışığında BK filtresi önceden belirlenmiş olan alt ve üst
bantlar olarak 6 ve 32 çeyreği baz alarak filtreleme yapar. Bu filtre zaman serisini
kalıcı bileşen, geçici bileşen ve düzensiz bileşen olarak 3 farklı bileşene ayırır.
yt  ytP  ytT  εt

(26)

Burada ytP kalıcı bileşeni, ytT geçici bileşeni ve εt ise düzensiz bileşeni
simgelemektedir. Elde edilen yeni zaman serisi bileşeni olan yt* sonlu simetrik
hareketli ortalamalar uygulandığında oluşur;
yt* 


K

k  K

βk ytk

(27)

Burada βk ağırlıkları, K en çok gecikme uzunluğunu simgelemektedir. Baxter ve
King bu filtreyi frekans bölgesi perspektifi ile oluşturmuşlardır. Bu eşitliğe Cramèr
Teoremi uygulanırsa;
π

y   β( ω )ξ(ω )dω
*
t

(28)

π

elde edilir. Burada β( ω ) filtrenin frekans tepki fonksiyonudur. Geçici bileşen ise
aşağıdaki şekilde ifade edilebilir:
ytT 

by
K

j  K

j

t j

(29)

Burada b j frekans tepki fonksiyonuna ters Fourier dönüşümü yapılarak elde
edilebilir.
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bj 

π

1
β( ω )exp( iωj ).dω
2π 
π

(30)

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki iş çevrimi tanımına göre ω değeri

π
π
ile
3 16

arasında belirlenmelidir.
Şekil 3’te INSW serisi ve bu serinin BK filtresi ile oluşturulmuş sürekli bileşeni
görülmektedir. Oluşturulan bu yeni serinin başlangıç ve bitişinden eşit sayıda
gözlemin dışlanıldığı gözlemlenebilir.
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Şekil 3: Makroekonomik İstikrarsızlık Verisi ve BK Filtresi Kullanılarak Elde
Edilen Kalıcı Bileşeni (BKP)
BK filtresinin en önemli dez avantajının tüm hareketli ortalama filtreleri gibi serinin
başlangıcından ve bitişinden k kadar gözlemin analiz için dışlanması gerekliliği
olduğu söylenilebilir. Ayrıca BK filtresin de tıpkı HP filtresinde olduğu gibi orijinal
veride olmayan sahte çevrimler yaratabileceği konusunda literatürde tartışmalar
mevcuttur ama bu sahte çevrimlerin veride yaratacağı hasar HP filtresine göre daha
azdır (Woitek, 1998: 6).
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2.2.4. Christiano-Fitzgerald (CF) filtresi
Christiano ve Fitzgerald (2003)’ın oluşturdukları band geçişli filtre Baxter ve
King’in filtresine oldukça benzemekte ve incelenen zaman serisinin sabitsiz
rastgele yürüyüş modelinde olduğunu varsaymaktadır.
CF filtresi aşağıdaki şekilde hesaplanılabilir (Nilsson ve Gyomai, 2011);

y  β x  β x  ...  β


t
0 t
1 t 1
T 1t xt1  β T t xT  β1 xt 1  ...  βt 2 x2  β t 1 x1 (31)
Burada xt zaman serisini, y t ideal band geçiş filtresi uygulanmış yt bileşeninin
CF filtresi kullanılarak tahmin edilmiş halidir.

sin( jb )  sin( ja )
, j 1
πj
ba
2π
2π
β0 
,a
,b 
π
pu
pl
βj 

(32)

k 1

1

βk   β0   β j
2
j 1
Burada pu ve pl iş çevrimlerinin 1,5 yıl ila 8 yıl arasında olduğu varsayılırsa
sırasıyla 6 ve 32 olarak seçilen sınırlardır.
Şekil 4’te makroekonomik istikrarsızlık verisine CF filtresi uygulandığında kalıcı
bileşenin seyri görülmektedir.12

12

Bu aşamada CF filtresi için paket programlarda trendin ham veriden ayrıştırılma işlemi için bazı
yöntemler opsiyon olarak sunulmaktadır. Bu çalışmada bu ayrıştırma yöntemi için Eviews programı
kullanılmıştır ve durağanlık varsayımı olarak “random walk” seçimi yapılmıştır. Trend ayrıştırma
metodu olarak da Eviews programının varsayılan ayarları (default) kullanılarak analizler
gerçekleştirilmiştir. Yapılacak analizlerde daha doğru bir sonuca ulaşabilmek için serilerin var olan
özellikleri ve yapılarına göre trend ayrıştırma için verilen opsiyonlar değiştirilmelidir.
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Şekil 4: Makroekonomik İstikrarsızlık Verisi ve CF Filtresi Kullanılarak Elde
Edilen Kalıcı Bileşeni
Bu bölümde Hodrick-Prescott, Baxter-King ve Christiano-Fitzgerald filtreleri
incelenmiştir. Bu çalışmada bu 3 filtrenin seçilmesinin sebebi literatürde oldukça
yaygın bir şekilde kullanılmaları ve neredeyse tüm ekonometrik/istatistiksel paket
programları aracılığı ile kolayca uygulanabilmeleridir. Aşağıda bulunan Şekil 5’te
hem ham veri olan makroekonomik istikrarsızlık verisi (INSW) hem de bu verinin
HP (Lambda=100), BK ve CF filtreleri uygulanarak elde edilmiş kalıcı bileşeninin
grafiği bulunmaktadır.
Şekil 5’ten görüleceği üzere Baxter-King ve Christiano-Fitzgerald filtreleri benzer
örüntüye (patern) sahip seri üretmekte iken HP bu filtrelere göre daha düzleştirilmiş
bir kalıcı bileşen üretmektedir.
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Şekil 5: Makroekonomik İstikrarsızlık ve Bu Verinin HP, BK ve CF Filtreleri ile
Elde Edilmiş Kalıcı Bileşeni
2.2.5. Diğer filtreleme yöntemleri:
Literatürde bu bölümde tanımlanan zaman serisi filtreleme yöntemleri dışında
kullanılan birçok filtre bulunmaktadır. Bu filtrelerin bir kısmı literatürde yaygın
olarak kullanılmamakta ve ekonometrik paket programlarında yer bulamamaktadır.
Dolayısıyla uygulamacıların bu filtrelere ulaşımı kolay olmamaktadır. Yine
literatürde bulunan bazı filtreler ekonomi literatürüne mühendislik alanından
geçmiştir. Bir durum uzayı (state-space) gösteriminde olan dinamik bir sistemde
serinin önceki verileri ile sistemin giriş çıkış bilgilerinin kullanılarak filtreleme
yapılmasına olanak sağlayan Kalman Filtresi ve geçiş bandı içerisinde olabildiğince
düzleştirilmiş bir frekans tepkisi elde edebilmek için tasarlanan Butterworth filtresi,
mühendislik alanından, ekonomi alanına geçen filtrelerden en popüler olanlarıdır.
Bunların dışında serilerin durağan olduğu durumlarda da kullanılabilen, trend
ayrıştırma işlemini frekans alanı içerisinde gerçekleştiren ve Baxter-King filtresi ile
benzer sonuçlar veren Corbae-Ouliaris Filtresi, Hodrick-Prescott filtresine eleştiri
getirip farklı bir alternatif ortaya koyan Hamilton Filtresi, zaman serileri içerisinde
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bulunan çok sayıda kırılma noktalarını da tespit etmek için kullanılabilen L1
filtreleme yöntemi, Hodrick-Prescott filtresinin tek yönlü versiyonu olan ve bütün
örneklemi kullanan orijinal versiyonun aksine belirli bir zamanda mevcut olan
verileri kullanarak filtreleme işlemi yapan Tek Yönlü Hodrick-Prescott Filtresi
literatürde bulunan diğer filtreleme yöntemleridir.
2.3. İkili Uyarlanma Yaklaşımı
İkili Uyarlanma yaklaşımı çerçevesinde ele alınan ortak HP trend kavramını
geliştirebilmek amacıyla öncelikle Granger, Teräsvirta, ve Patton (2006)
çalışmasından yola çıkarak baskın ortak faktör (Dominant Common Factor)
kavramından bahsetmek gerekmektedir (İsmihan, 2016:6).
Başlangıç olarak “baskın nitelik (Dominant Property (DP))” kavramını açmak
oldukça önemlidir. Baskın nitelik “sürecin bir bileşeni olmak” olarak
tanımlanabilir. Eğer bir zaman serisinin birden çok özelliği var ise, baskın nitelik
bu değişkenin diğer değişkenler ile olan ilişkisini ilgili model ve denklemlerde
uyumluluğunu belirleyecektir (Granger ve diğerleri, 2006:44).
X t ve Yt rassal süreçler olmak üzere X t  Yt bu iki sürecin toplamı olacaktır. Bu
bileşenlerin bazı özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır;
-

Eğer X t baskın niteliğe sahipse kX t de k  0 olan her durumda baskın

niteliğe sahip olacaktır. Benzer şekilde eğer X t baskın niteliğe sahip değilse, kX t
de baskın niteliğe sahip olmayacaktır.
-

Eğer X t ve Yt baskın niteliğe sahip değilse, St  X t  Yt toplamı da baskın

niteliğe sahip olmayacaktır
-

Eğer X t baskın niteliğe sahipse ve Yt baskın niteliğe sahip değilse

St  X t  Yt toplamı baskın niteliğe sahip olacaktır (İsmihan, 2016: 7)
Daha açıklayıcı olmak için aşağıdaki modeli düşünelim;
X t  a  bYt  aWt  et

(33)
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Bu modelde denge olabilmesi için her iki tarafın da benzer baskın niteliklere sahip
olması gerekmektedir. Örneğin eğer X t baskın niteliğe sahipse ve Yt ve Wt baskın
niteliğe sahip değilse bu et ’nin baskın niteliğe sahip olması gerektiği manasında
gelmektedir (Granger ve diğerleri, 2006:44).
Granger ve arkadaşları baskın nitelikler ve ortak faktör kavramı için ayrıca
aşağıdaki özel formu örnek vermişlerdir.
Yt  kPt  V1t

X t  Pt  V2t

(34)

Burada Pt baskın niteliğe sahiptir ve V1t ve V2t baskın niteliğe sahip değildir ve
ayrıca k sıfırdan farklı olan bir sabittir. Yukarıda verilen aksiyomlara göre X t ve
Yt baskın niteliğe sahiptirler ancak Z t  Yt  kX t (  V1t  kV2t ) baskın niteliğe sahip
olmayacaktır. Başka bir deyişle bu yapı için, baskın niteliğe sahip iki değişkenin
belirli bir doğrusal kombinasyonu baskın niteliğe sahip olmayabilir. Bu özel durum
eşbütünleşim ve eştrendleşim gibi önemli ekonometrik konuları açıklayabilmek
için kullanılabilir. Örneğin bu durumda eğer baskın nitelik bir trend ise
değişkenlerin arasındaki ilişkiye “eştrendleşim (Co-trending)” veya eğer baskın
nitelik bir kırılma ise değişkenler arasındaki ilişkiye eşkırımlanım (Co-breaking )
denilir. Benzer şekilde eğer Wt bir iş çevrimi bileşeni ise buna eşdöngüsel (veya
eşçevrimsel (Co-cyclical)), eğer Wt güçlü bir mevsimsellik içeriyorsa buna
eşmevsimsel (Co-seasonal ) ve son olarak eğer Wt bütünleşik [I(1)] ise ancak
doğrusal kombinasyonu I(0) ise buna eşbütünleşim (Co-integration ) denilir
(Granger ve diğerleri, 2006:45).
Granger’ın ortak baskın faktör yaklaşımını ele alırsak, Pt sürekli bileşen
(veya uzun hafıza bileşeni), V1t ve V2t ise geçici bileşenlerdir (veya kısa hafıza
bileşenleridir). Granger iki değişkenin ( Yt ve X t ) belirli bir doğrual kombinasyonu
olan Yt  kX t (z=0)’nin bir çekim noktası olduğunu ve iki stokastik değişken
arasında uzun dönemli bir denge olarak görülebileceğini söylemiştir.

Geçici
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bileşenlerin birbirleriyle olan ilişkisinin kalıcı bileşenlerin ilişkileri ile aynı olması
gerektiği literatürde gözönünde bulundurulmayan bir ortak faktör kısıtıdır.
Z t  Yt  kX t  V1t  kV2t olduğunda geçici bileşenlerin sürekli bileşenler ile aynı
k parametresi ile ilişkili olduğu varsayılır. Bu durum, geleneksel eşbütünleşme
yaklaşımının iki farklı bileşen için tekil bir uyarlamayı örtük bir şekilde empoze
etmesidir.
İsmihan (2016)’ın uygulamasını örnek olarak vermek gerekirse yani Sürekli Gelir
Hipotezi’ni düşünecek olursak;
Ct  kYt P  vct

(35)

Yt  Yt P  v yt

Burada C tüketimi ve Y ise harcanabilir geliri simgelemektedir. P üst indisi sürekli
bileşeni, vct ve v yt ise sırasıyla tüketimin ve harcanabilir gelirin geçici bileşenlerini
simgelemektedir.
Bu yapıya göre cari tüketim, sürekli tüketim ve geçici tüketim bileşenlerinden
oluşmaktadır ve sürekli tüketimin, sürekli gelir ile orantılı olarak değiştiği
varsayılmaktadır. Bir başka deyişle tüketim ve gelir ortak stokastik trende
sahiptirler ve bu değişkenler eşbütünleşik olmalıdırlar.
Sonuç olarak standart eşbütünleşim analizine göre tüketim harcamalarının gelir ile
orantılı olduğu varsayılmaktadır ve k sabiti bu orantının boyutunu vermektedir.
Dolayısıyla hem sürekli hem de geçici bileşenler aynı orantılılık parametresine
sahiptirler. Bu durumda marjinal tüketim eğilimi hem sürekli hem de geçici bileşen
için aynı olmaktadır. Bu durum Friedman’ın Sürekli Gelir Hipotezi ile çelişki
yaratmaktadır. Friedman çalışmasında geçici bileşenlerin birbirleri ile ilişkisinin
olmaması gerektiğini ve eğer bu ilişki istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif tahmin
edilirse bu durumun Sürekli Gelir Hipotezini zayıflatacağını ve ve teoriyi
kullanışsız hale getirebileceğini söylemektedir (İsmihan, 2016:8).
Bu

durumda,

h

vc  hv y , k  h  0

geçici

bileşenlerin

orantılılık

sabiti

olmak

üzere,

şeklindeki bir ilişki oldukça kullanışlı görünmektedir.
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Literatürdeki eşbütünleşme analizlerinin doğasında bulunan tekil uyarlanma (k=h)
bu olasılığı görmezden gelmektedir.
İkili uyarlanma formunda C=kY doğru çekim noktası (attractor) olamaz. Bunun
nedeni ise şöyle açıklanabilir: Sürekli Gelir Hipotezi’ne göre vc  hv y olduğunu ve
C P  kY P olduğunu düşünelim. C  C P  vc, Y  Y P  vy olduğunu göz önünde

bulundurursak, vc  hv y , C  C P  h( Y  Y P ) şeklinde tanımlanabilir. Sürekli
Gelir

Hipotezi’nden

yola

çıkarak

C P  kY P ’yi

yerine

koyarsak,

C  hY  ( k  h )Y P olur. k=h olmadıkça, Sürekli Gelir Hipotezi’ne göre C=kY
doğru bir çekici (attractor) değildir. Geleneksel eşbütünleşme yaklaşımı k=h
durumunu yani tekil uyarlanmayı şart koşmaktadır ve bu durum İkili Uyarlanma
yaklaşımının özel bir durumudur.
Sonuç olarak Sürekli Gelir Hipotezi’ni ele aldığımızda tüketim, uzun dönemde
harcanabilir gelirin sürekli bileşeni ile orantılıdır ve C  kY P doğru çekim
noktasıdır. Tüketimin geçici bileşeni durağandır ve bu durumda Sürekli Gelir
Hipotezi’ne göre C  kY P de durağan olmalıdır13. Bu durum “İkili Uyarlanma
yaklaşımı” ile test edilebilir (İsmihan, 2016:6, 9).
İsmihan’ın önerdiği İkili Uyarlanma yaklaşımına göre ilk adım olarak X ve Y
serileri aşağıdaki şekilde geçici ve kalıcı bileşenlerine ayrılırlar:

Y  Yt P  Yt T

X  X tP  X tT

(36)

Burada Y açıklanan değişkeni, X açıklayıcı değişkeni, üst indis olan P ve T sırasıyla
kalıcı ve geçici bileşenleri simgelemektedir ve bu bileşenlerin bağımsız ve
birbirleriyle ilintisiz olduğu varsayılmaktadır.

13

Benzer bir açıklama için Enders(2014)’e bakınız.
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Yukarıda bahsedilen bileşenlere ayırma işlemi İsmihan (2016) çalışmasında HP
filtresi kullanılarak yapılmaktadır. Bu çalışmada bu işlem için ayrıca literatürde
sıklıkla kullanılan BK ve CF filtreleri de kullanılmış ve bu sonuçlar rapor edilmiştir.
Ortak HP trend konseptini kurabilmek için (HP yerine BK veya CF filtreleri de
kullanılabilir) ortak baskın nitelik fikrini kullanırsak;

Yt  β0  β1 X tP  YtT ,

(37)

X t  X tP  X tT

Burada X tP X’in HP trendi ve baskın faktörüdür, Yt T ve
bileşenlerdir ve baskın nitelikleri yoktur. Ayrıca

X tT I(0) ve devrevi

β0 ve

β1

sıfır olmayan

sabitlerdir.
Daha önce bahsedilen ortak baskın nitelik aksiyomları düşünüldüğünde, X ve Y,
HP trend olan baskın niteliğe sahipse ancak bunların doğrusal kombinasyonu
baskın niteliğe sahip değilse, bu durumda X ve Y ortak HP trende sahiptir (veya
daha genel manada “ortak trendleşim vardır”) denilir. Bir başka deyişle
Y  β0  β1 X P çekim noktasıdır. Bu yaklaşımda geçici bileşenler için herhangi bir

kısıt bulunmamaktadır. Eğer geçici bileşenler, sürekli bileşenlerden farklı bir
ilişkiye sahiplerse bu durumda “ikili uyarlanma” vardır denilir.
Daha açık anlatmak gerekirse, İkili Uyarlanma yaklaşımında test edilecek olan
iddia aşağıdaki gibidir:
Yt P  β0  β1 X tP

(38)

Bu iddiayı test edebilmek için ilk aşamada aşağıdaki ekonometrik model tahmin
edilir:
Yt  β0  β1 X tP  ut

(39)
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İkinci aşamada yine Engle-Granger yaklaşımında olduğu gibi aşağıdaki regresyon
test regresyonu olarak tahmin edilir.

  ρu
 t1  γ
Δu
t
t

(40)

Burada ilk aşamadaki denklemin tahmininden ortaya çıkan kalıntılar test
denkleminde kullanılmıştır. Kalıntıların durağan olmadığını söyleyen boş hipotezin
reddi ortak trendin (örneğin eğer serilerin bileşenlerine ayırılması işlemi HP filtresi
kullanılarak gerçekleştirildi ise: “Ortak HP trend (Co-HP)”) varlığına işaret eder.
Eşbütünleşim analizinden farklı olarak İkili Uyarlanma yaklaşımı, kısa dönemli
ilişkileri inceleyen üçüncü bir adıma sahiptir. Bu adımda aşağıdaki modelin
katsayıları EKK ile tahmin edilir:
Yt T  β2 X tT  vt

(41)

Bu aşamada β2 geçici bileşenlerin ilişkisini simgelemektedir. Eğer bu ilişki kalıcı
bileşenlerin katsayısı ile aynı ise ( β2  β1 ) “tekil uyarlanma”, farklı ise “ikili
uyarlanma” vardır denilir. Bu tez çalışmasında sürekli ve geçici bileşenlerin
katsayılarını karşılaştırabilmek ve bu değişkenlerin tekil mi yoksa ikili mi
uyarlandığı sorusuna cevap aramak için bir t testi önerilecektir.
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3. TÜRKİYE İÇİN YATIRIM FONKSİYONU UYGULAMASI
Bu bölümde 1963-2014 döneminde Türkiye’nin özel kesim sabit sermaye
yatırımlarını açıklayabilmek amacıyla GSYH, kamu kesimi sabit sermaye
yatırımları ve makroekonomik istikrarsızlık değişkenlerinin açıklayıcı değişkenler
olduğu yeni bir model geliştirilecektir. Daha sonra İkili Uyarlanma yaklaşımı’nın
ampirik adımları tanıtılacak, geliştirilen özel kesim sabit sermaye yatırımları
modeli İkili Uyarlanma yaklaşımı çerçevesinde tahmin edilecek ve HP, BK ve CF
filtreleri kullanılarak eştrendleşim (Co-HP, Co-BK ve Co-CF) ilişkisinin varlığı test
edilecek

ve

sonuçlar

Engle-Granger

eşbütünleşme

testi

sonuçları

ile

karşılaştırılacaktır. Bu karşılaştırma yapılırken değişkenlerin sürekli ve geçici
bileşenlerinin tekil mi yoksa ikili mi uyarlandığı sorusuna cevap aramak için bir ttesti önerilecektir. İzleyen altbölümlerde bu uygulama için hangi eştrendleşim
yönteminin kullanılmasının daha uygun olduğu tartışılacak ve bu tartışma için 2
farklı yöntem önerilecektir.
3.1. Türkiye Ekonomisinde Özel Kesim Yatırımları ile GSYHi Kamu Kesimi
Yatırımları ve Makroekonomik İstikrarsızlık İlişkisi
Türkiye, ve bazı gelişmekte olan ülkeler sıklıkla popülist ve kısa görüşlü ekonomi
politikaları izlemeleri sonucunda bütçe açığı, yüksek borçlanma oranları ve yüksek
enflasyon gibi kronik makroekonomik istikrarsızlık problemleriyle karşı karşıya
kalmışlar14 ve bu durum da yatırım kararlarının verilmesini zorlaştırmış ve sermaye
birikimini ve dolayısıyla ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemiştir.15 Bu bağlamda,
Türkiye’de makroekonomik istikrarsızlığın tarihsel seyrini incelemek, istikrarsızlık
ve yatırım ilişkisini anlayabilmek için önem arz etmektedir. Bu yüzden, bu alt
bölümde Türkiye ekonomisi için 1964-2014 döneminin istikrar ve büyüme

14

Yeni politik ekonomi çalışmaları, sosyo-politik ve kurumsal faktörlerin makroekonomik politika
oluşturma ve ilgili makroekonomik sonuçların ortaya çıkmasında ciddi sonuçlar doğurabileceğini
vurgulamıştır (Literatür özeti ve Türkiye deneyimi için bkz. İsmihan, 2009, 2012).
15
Makroekonomik istikrarsızlık bir belirsizlik ortamı yaratarak verimlilik ve yatırımlar üzerinde
olumsuz bir etki yaratmaktadır. Ayrıca birçok iktisatçı tarafından kronik istikrarsızlık süreçlerinin
büyüme performansını olumsuz bir şekilde etkilediği kabul edilmektedir. Makroekonomik
istikrarsızlık toplam faktör verimliliğini (TFV) ve sermaye birikimini oldukça kötü bir şekilde
etkilemekte ve bu etkiler beraberinde büyüme oranlarının olumsuz etkilenmesi sonucunu
doğurmaktadır (Bleaney 1996, Fischer 1993a, b, İsmihan 2003 ve 2009).
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açısından kısa bir tarihsel analizine yer verilecek, ardından da özel kesim
yatırımlarının sırasıyla makroekonomik istikrarsızlık, gelir ve kamu kesimi
yatırımları ile olan ilişkisi incelenecektir.
3.1.1. Türkiye ekonomisinde istikrar ve büyüme: 1963-2014 dönemine kısa bir
bakış
Türkiye 1963-2015 döneminde kronik istikrarsızlık süreçleri yaşamış ve bu
dönemde çoğunu kendisinin yarattığı çok şiddetli 4 tane ekonomik kriz yaşanmıştır.
Şekil 6’da makroekonomik istikrarsızlığın seyri ve kriz dönemleri açıkça
gözlemlenmektedir16.

Şekil 6. Türkiye’de İstikrarsızlık, 1963-2014

16

Makroekonomik istikrarsızlık düzeyini göstermek için kullanılan ve mavi renkli çizgi ile
simgelenen makroekonomik istikrarsızlık endeksi (INSW) dört önemli istikrarsızlık göstergesi
(enflasyon oranı, bütçe açığı-GSYH oranı, döviz kuru değişimi ve cari hesap dengesi-GSYH
oranındaki değişim) kullanılarak oluşturulmuştur. Bu endeksteki yükselmeler istikrarsızlık
seviyesinde yükselme manasına gelmektedir (İsmihan, 2003, 2012). Kırmızı çizgi ise trendi (HPRU) temsil etmektedir.
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Bu krizler, genellikle mevcut ekonomik rejimin, özellikle bölüşüm çatışmaları
sebebiyle sürdürülemez noktaya vardığının çok açık kanıtı olmuş ve bu krizler, kriz
ertesinde rejim değişikliklerini de beraberinde getirmişlerdir (İsmihan, 2009).17
Türkiye ekonomisinde 1960’lı yıllar genellikle istikrarlı geçmiştir. 1970’li yıllara
gelindiğinde özellikle yoğun kamu yatırım harcamaları sebebiyle mali denge
bozulmaya başlamış ve makroekonomik istikrarsızlık yükselmeye başlamıştır. 70’li
yılların ortalarından itibaren dış ortamdaki bozulmalar (petrol şoku gibi etmenler)
ve ülke içindeki siyasi sorunlar sebebiyle 1970’li yılların sonunda büyük bir
ekonomik kriz gerçekleşmiş ve makroekonomik istikrarsızlıkta oldukça büyük bir
sıçrama gözlemlenmiştir. Bu dönemden itibaren Türkiye, uzun bir süre boyunca
yüksek ve oynak bir enflasyonla yaşamaya başlamıştır (İsmihan, 2003 ve 2009:74,
76).
1980’li yılların başında, askeri yönetimin hüküm sürdüğü dönemde, izlenilen
istikrar politikaları ile büyüme, enflasyon ve kamu bütçe dengesinde olumlu
gelişmeler yaşanmış ve makroekonomik istikrarsızlık endeksinde 1980-1983
döneminde kayda değer bir düşüş yaşanmıştır. 1980’li yılların ortalarından itibaren
dönemin hükümetlerinin kamu harcamalarını önemli ölçüde arttırması enflasyonu
ve bütçe açığını arttırmış ve makroekonomik istikrarsızlık yine bu dönemden
itibaren yükselişe geçmiştir.
1990’lı yıllarda görevde olan hükümetler kronikleşmiş enflasyonu ve artan bütçe
açığını önlemek yerine ek iç borçlanma ile sürdürülen popülist politikalar izlemeyi
tercih etmişlerdir. Ayrıca 1994 yılında hükümet ağırlaşan faiz problemini hatalı bir
yaklaşımla çözmeye çalışmış ve ciddi bir ekonomik kriz yaşanmıştır.
Aşırı iç borçlanmanın körüklediği ciddi bütçe açıkları ve kronik enflasyon
problemlerini çözmek amacıyla 1990’lı yılların sonunda IMF programı
uygulanmaya konulmuştur. Gerek programın sorunlu anatomisi gerekse

17

Örneğin Türkiye 1980 yılından itibaren, yani yaşanan 1978/79 krizinden hemen sonra, dış
aktörlerin de etkisi ile içe dönük ithal ikameci rejimi terk ederek dışa yönelik ve ihracata dayalı
büyüme stratejisi izlemeye başlamıştır.
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uygulamadaki sorunlar nedeniyle, Türkiye 2001 yılında büyük bir kriz yaşamış ve
makroekonomik istikrarsızlık endeksi incelenilen dönemin en yüksek değerine
ulaşmıştır. Kriz sonrasında Kemal Derviş önderliğinde yeni bir ekonomik program
hazırlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu programın uygulanması ile 20022006 döneminde makroekonomik ortamdaki istikrar artmış ve makroekonomik
istikrarsızlık endeksi düşmeye başlamış ve 1970’li yıllardaki seviyelerine kadar
gerilemiştir. 2008 yılında gerçekleşen küresel kriz ile birlikte makroekonomik
istikrarsızlık yükselmiş ancak Türkiye bu dönemde krizden hızlı denilebilecek bir
şekilde çıkmayı başarmıştır (Çelik, 2016:67-69).
Sonuç olarak belirtilmelidir ki, Türkiye'de yaşanan kronik istikrarsızlık süreçleri
(özellikle 1970’li yılların ortasından 2001 yılına kadar olan dönemde), sermaye
birikimi ve büyüme açısından ciddi kayıplara yol açmıştır (İsmihan 2003:160 ve
2009:11).
3.1.2. Özel kesim yatırımları ve makroekonomik istikrarsızlık ilişkisi
Cari dönemdeki GSYH veya cari dönemdeki GSYH büyüme oranının gelecekteki
makroekonomik ortamı tahmin etmek için kullanılabilecek bir gösterge olmasına
benzer bir şekilde makroekonomik istikrarsızlık da gelecekteki makroekonomik
ortamı tahmin edebilmek için iyi bir gösterge olarak kullanılabilir. Birçok
iktisatçıya göre makroekonomik istikrarsızlık iktisadi büyümeyi farklı kanallardan
negatif bir şekilde etkilemektedir ve bu yüzden de ekonomik istikrarsızlık
gelecekteki büyüme oranlarını tahmin edebilmek ve dolayısıyla yatırım yapma veya
yapmama kararı vermek için önemli bir gösterge olarak kullanılabilir.
Gelecekteki makroekonomik durum ile ilgili beklentiler tahminden ibarettir ve
makroekonomik istikrarsızlığın sürekli olarak artışı, belirsizliğin artmasını
sağlamaktadır. Belirsizlik altında sermaye mallarına olan talep azalmaktadır. Bu tip
mallar genellikle içlerinde geri kazanılması mümkün olmayan batık maliyetler
barındırdıkları için çoğunlukla geri dönülemez harcama kararları içermektedir
(Pindyck, 1991:1110). Bunun sonucu olarak da yatırımcılar, yatırım kararlarını
verirken belirsizlik çözülene kadar beklemeyi tercih edebilmektedirler (Fischer,
1993:488).
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Şekil 7’ye baktığımız zaman makroekonomik istikrarsızlık ile özel kesim sabit
sermaye yatırımları arasında dönem dönem belirginleşen bir negatif ilişki olduğu
görülmektedir. Örneğin 2001 ve 2008 krizlerinin olduğu dönemlerde istikrarsızlık
artarken aynı dönemlerde özel kesim sabit sermaye yatırımlarının dramatik şekilde
düştüğü grafikten görülmektedir. Başka bir deyişle istikrarsızlığın yatırımın önemli
bir açıklayıcısı olduğu söylenilebilir.
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Şekil 7. İstikrarsızlık (INSW)-Özel Yatırım (IP) İlişkisi
Şekil 8’de hem özel kesim sabit sermaye yatırımlarının hem de makroekonomik
istikrarsızlığın sürekli ve geçici bileşenleri bulunmaktadır. Geçici bileşenlere
baktığımızda, makroekonomik istikrarsızlığın geçici bileşenlerinin özellikle
2000’li yıllar öncesinde, yani kronik istikrarsızlığın hüküm sürdüğü yaklaşık 25
yıllık sürede, özel kesim yatırımları üzerinde etkili olmadığı görülmektedir. Ancak
bu dönemde makroekonomik istikrarsızlığın sürekli kısmının artması, yani
kronikleşen ve kötüleşen istikrarsızlık süreçleri, sürekli özel yatırımları yavaşlatmış
ya da düşürmüştür.
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Şekil 8. İstikrarsızlık (INSW)-Özel Yatırım (IP) İlişkisi (Sürekli ve Geçici
Bileşenler, HP, Lambda=6.25 (RU))
2001 krizi sonrasında uygulanan ekonomi politikaları ile 2002-2006 döneminde
makroekonomik istikrarsızlığın trendinde önemli

bir düşüş

yaşanmıştır.

İstikrarsızlığın sürekli bileşenindeki bu düşüş özel kesim yatırımlarının sürekli
bileşenini arttırmıştır. 2008 küresel krizi ile makroekonomik istikrarsızlığın trendi
yeniden artış eğilimine girmiş, özel kesim yatırımlarının trendinin artış hızı ise
önceki döneme göre bu dönemde azalmıştır. Kriz sonrasında makroekonomik
istikrarsızlığın trendinde yeniden azalma gözlemlenirken, özel kesim yatırımlarının
trendi tekrar artma eğilimine girmiştir. Bu bilgiler ışığında özel kesim sabit sermaye
yatırımlarının

sürekli

bileşeninin,

kötüleşen

kronik

makroekonomik

istikrarsızlıktan negatif şekilde etkilendiği, istikrar politikalarının ciddi bir şekilde
uygulandığı dönemlerde kronik makroekonomik istikrarsızlığın seviyesinin
azaldığı ve bu durumun da özel kesim sabit sermaye yatırımlarını olumlu bir şekilde
etkilediği söylenilebilir.
Yukarıdaki bilgiler ışığında; özel kesim yatırımlarının sürekli bileşeni ve
makroekonomik istikrarsızlığın sürekli bileşeni arasında ters yönlü bir ilişki
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beklenmekte iken bu değişkenlerin geçici bileşenleri arasında kalıcı bir etkileşim
beklenmemektedir.
3.1.3. Özel kesim yatırımları ve GSYH ilişkisi
Makroekonomik durumun şu andaki pozitif gidişatı yatırımcıların geleceğe dair
beklentilerinde iyileşmelere yol açabilir ve bu durum yatırımcıların yatırım
kararlarını arttırmalarına sebebiyet verebilir ve aynı şekilde makroekonomik
durumun kötü gidişatı yatırımcıların geleceğe yönelik beklentilerini kötü yönde
etkileyebilir ve bu durumda da yatırımcılar yatırım kararlarını azaltabilirler
(O’Sullivan, Sheffrin, ve Perez, 2018:281). Makroekonomik durumun gidişatı
konusunda öngörüde bulunabilmek amacıyla çıktıdaki (GSYH) değişimler yani
ekonomik büyüme oranları kullanılabilmektedir. İktisadi aktörler ekonomik
büyüme yavaş olduğu zaman gelecekte de bu büyüme oranlarının az olacağını ve
makroekonomik durumun kötü durumda olacağını düşünürler veya bugünkü
ekonomik büyüme oranları yüksek olduğu zaman gelecekte de böyle olacağını ve
makroekonomik durumun iyiye gideceğini varsayıp yatırım harcamalarını
artırabilirler.
Bugünkü yatırım harcamalarının, GSYH’nın gelecekte beklenen büyüme oranı ile
pozitif bir ilişki içinde olduğunu ifade eden bu teoriye “Hızlandıran Teorisi” adı
verilmektedir. Bu teoriye göre reel GSYH büyümesi yüksek olduğu zaman firmalar
(örneğin fabrikalara ve donanımlara) yapacakları yatırımların gelecekte kendilerine
kazanç sağlayacağı düşüncesine kapılırlar ve bu durum yatırım harcamalarının cari
dönemde artmasını sağlar.
Dayanıklı tüketim malları ve sermaye malları için uzun döneme kıyasla kısa
dönemde talep esnekliği daha büyüktür. Toplam olarak sahip olunan bu dayanıklı
malların mevcut stoku, yıllık üretime ve talebe göre oldukça büyüktür. Dolayısıyla
sermaye malları gibi dayanıklı mallara olan talep (örneğin özel kesim yatırım
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harcamaları) gelirdeki kısa dönemli değişimlere karşı oldukça sert bir şekilde tepki
vererek dalgalanmaktadır (Pindyck ve Rubinfeld, 2018:62).18
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Şekil 9. GSYH- Yatırımlar İlişkisi (Düzey)
Şekil 9’a bakıldığında reel GSYH’nin değer kaybettiği dönemlerde yani 1994,
1999, 2001 ve 2008-2009 dönemlerinde özellikle yatırımın özel kesim tarafından
yapılan kısmı benzer şekilde reel olarak değer kaybetmiştir. GSYH ve özel kesim
yatırımları serilerine baktığımız zaman bu iki seride bulunan salınımların da benzer
olduğu görülmektedir. Aynı şekilde reel GSYH’ de gözlemlenilen yükselişler
doğrudan özel kesim yatırım harcamalarına yansımıştır.
Şekil 10’da her iki serinin büyüme oranlarına bakıldığı zaman bu hassaslık daha
net olarak görülmektedir.

18

Bu malları üreten endüstrilere literatürde “döngüsel endüstriler (cyclical industries)” adı
verilmektedir ve bu tip endüstriler makroekonomik durumdaki değişimlere ve iş çevrimlerine karşı
oldukça hassastırlar (Pindyck ve Rubinfeld, 2017:64).
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Şekil 10. GSYH-Özel Kesim Yatırımları (Büyüme Oranları)
Gelirin büyümesindeki değişimlere karşılık özel kesim sabit sermaye yatırımlarının
tepkisi oldukça fazla olmaktadır. Kriz veya daralma dönemlerinde yatırım
harcamaları sert bir şekilde düşerken yükselme dönemlerinde ise yatırımlar sert bir
biçimde artış göstermiştir. Bu durum yatırım harcamalarının yüksek oranda
konjonktürel (devresel) olduğu manasına gelmektedir (O’Sullivan ve diğerleri,
2018:281).
Sonuç olarak özel kesim yatırımlarının gelirdeki değişimlere kısa dönemde, uzun
döneme kıyasla, akım-stok ayarlanması nedeniyle daha fazla tepki göstereceğini
bekleyebiliriz.19

19

Yatırım genel olarak belirli bir zaman aralığı içerisinde mevcut sermaye stokuna eklemek
amacıyla firmalar tarafından yapılan harcama tutarıdır (yani yatırım bir akım değişkendir). Sermaye
ise zamanın bir anında bulunan tüm makine ve binaların değerini veren bir stoktur ve üretim
yapılırken sermaye stoku kullanılmaktadır. Firmalar, artan büyüme (talep) nedeniyle mevcut
sermaye stokunu artırmak istediklerinde, yeni makineler ve binalar için yatırım akımı başlar ve
sermaye stokuna olan yeni talep ile mevcut sermaye stoku arasındaki boşluk hızla kapanma
eğilimine girer [bkz. Dornbusch ve diğerleri (2007) içinde esnek hızlandıran modeli]. Dolayısıyla,
yatırımlardaki kısa dönemli artış büyümeden daha çok olur. Tersi durumlarda ise, örneğin ciddi bir
kriz karşısında, yatırımlarda daha sert düşüşler beklenmektedir. Çünkü hızlandıran prensibinin
işleyişi asimetriktir.
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3.1.4. Özel kesim ve kamu kesimi sabit sermaye yatırımları ilişkisi
Yatırımlar genel olarak özel kesim ve kamu kesimi olarak iki kesim tarafından
yapılmaktadır ve kamu kesimi yatırımları ile özel kesim yatırımlarının ilişkisi
iktisadi literatüre göre pozitif, negatif veya nötr olabilmektedir. Başka bir deyişle,
kamu kesimi yatırımları ve özel kesim yatırımları arasında 3 farklı etkileşim olabilir
(İsmihan, 2003:113).
-Eğer kamu kesimi yatırımları ve özel kesim yatırımları tamamlayıcı iseler, kamu
kesimi yatırımlarındaki bir artış özel kesim yatırımlarını arttırır (içerileme
(besleme) etkisi /"crowding-in effect").20
-Eğer ikame iseler kamu kesimi yatırımlarındaki bir artış özel kesim yatırımlarını
azaltır (dışlama etkisi /"crowding-out effect").
-Eğer ilişkisiz iseler kamu kesimi yatırımlarındaki bir artış özel kesim
yatırımlarında bir değişikliğe sebebiyet vermez.
Kamu kesimi yatırım yapmak için vergi gibi önemli bir gelir kalemine sahiptir.
Kamu kesiminin harcamaları için mevcut vergi gelirlerinin yetmediği durumlarda
devlet vergi artışına veya borçlanma yoluna gidebilir. Eğer kamu kesimi bu
harcamaların finansmanı için borçlanma yoluna giderse, bu durum faiz oranlarını
yükseltecek, özel kesim için sermayenin maliyetini artıracak ve özel kesimin
yatırım miktarları azalacaktır (Dornbusch, Fischer, ve Startz, 2007:264).

Bu

duruma "finansal dışlama etkisi (financial crowding-out effect)” adı verilmektedir.
Burada unutulmaması gereken bir nokta ise, yatırımların (kamu ve özel) bugün
maliyet yaratan ancak gelecekte fayda sağlayan bir eylem olduğudur. Bu bağlamda,
kamu yatırımlarının özel yatırımlar üzerindeki etkisi kısa vadede, finansal dışlama
etkisinden dolayı, olumsuz olabilmektedir. Ayrıca, kamu yatırımlarının özel
yatırımlar üzerindeki uzun dönemli net etkisini belirlerken finansal dışlama ve

20

Örneğin bazı durumlarda özel sektör çok büyük alt yapı maliyetleri bulunduğu için o sektörlere
yatırım yapma konusunda çekingen davranabilir. Kamunun bu ihtiyaç duyulan yatırımları yapması,
özel kesimin bu sektörlere girip yatırım yapmalarının önünü açacaktır.
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içerileme etkilerinin görece büyüklüğünün de önemli bir rol oynayacağını
unutmamalıyız. Yani kamu kesimi yatırımları ve özel kesim yatırımları
tamamlayıcı olsalar bile kamu yatırımlarının uzun vadede net etkisi tam tersi
nitelikte (olumsuz) ya da nötr olabilir.
Sonuç olarak, kamu kesimi yatırımlarının sürekli bileşeni ve özel kesim
yatırımlarının sürekli bileşeni ile bu değişkenlerin geçici bileşenleri arasında ikili
ilişki (uyarlanma) beklenmektedir.
3.2. Literatür Taraması
İktisadi literatürde makroekonomik istikrarsızlık ile yatırımlar ilişkisine bakıldığı
zaman, genel olarak makroekonomik istikrarsızlığın yatırımları negatif bir şekilde
etkilediği konusunda bir uzlaşıya varıldığı görülmektedir. Makroekonomik
istikrarsızlık bir yandan iktisadi büyümeyi negatif bir şekilde etkileyip, sermaye
oluşumunu azaltırken, diğer bir yandan da belirsizlik ortamı yaratmakta ve
yatırımları doğrudan etkilemektedir.
Bleaney (1996)’e göre gelişmekte olan ülkeler için makroekonomik istikrarsızlık,
büyüme ve yatırım oranları üzerinde önemli negatif etkilere sahiptir. İsmihan ve
diğerleri (2005) kronikleşmiş makroekonomik istikrarsızlığın, sermaye oluşumunu
ve büyümeyi ciddi bir şekilde etkilediğini söylemişler, Haghighi ve diğerleri (2012)
makroekonomik istikrarsızlık ve iktisadi büyümenin uzun dönemde birlikte hareket
ettikleri sonucuna ulaşmış, enflasyon artışlarının, kronik bütçe açıklarının ve
değişken döviz kurları yaratacak politikaların sürdürülebilir iktisadi büyümeyi
engellediğini söylemişlerdir. Sanchez-Robles (1998) enflasyon, kamu açıkları ve
piyasa aksaklıkları gibi değişkenlerin iktisadi büyümeyi negatif etkilediği sonucuna
ulaşmıştır. Barro (1996)’ya göre düşük enflasyon, yüksek kişi başına düşen GSYH
büyümesi sağlamaktadır. Benzer şekilde Ma (1998), Nas ve Perry (2000) ve
Fountas ve diğerleri (2006) gibi çalışmalar da yüksek enflasyonun belirsizlik ortamı
yaratarak, büyüme oranlarını negatif yönde etkilediğini söylemişlerdir. Shabsigh ve
Domaç (1999) ile Schnabl (2008) döviz kurundaki istikrarsızlığın büyüme
oranlarını negatif yönde etkilediği sonucuna ulaşmışlardır ve Schnabl’a göre bu etki
ülkelerin kalkınmışlık düzeyleriyle doğrudan ilintilidir ve kalkınmış ülkelerde
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döviz kurundaki istikrarsızlığın büyüme oranlarına etkisi daha az olmaktadır.
Günçavdi ve Küçük (2013), enflasyon oranlarının ve enflasyon oynaklığının
yüksek oluşunun girişimcilerin yatırım yapma konusundaki isteklerini azaltacağını
belirtmişler ve elde ettikleri ampirik bulgulara göre, sağlam makroekonomik
politikalar, güçlü bir hükümet oluşumu ve uluslararası koşulların uygunluğunun
yatırımcıların yatırım yapma istiklerini arttırmakta olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Ayrıca Alesina ve diğerleri (1996)’ne göre politik istikrarsızlık ile makroekonomik
istikrarsızlığın birbirleriyle olan ilişkisi düşünüldüğü zaman, politik istikrarsızlık
yatırım hacmini azaltmakta ve iktisadi büyümeyi olumsuz yönde etkilemektedir.
Türkiye için yapılan çalışmalarda da genel olarak istikrarsızlığın özel kesim
sermaye birikimi ve çıktı üzerinde negatif etkisi olduğuna dair kanıtlar
bulunmaktadır.

Ancak

Türkiye

için

yapılan

çalışmalarda

genel

olarak

makroekonomik istikrarsızlık için tek bir makroekonomik gösterge kullanıldığı
gözlemlenmektedir (Örneğin Celasun ve Tansel, 1993; Conway, 1990 ve Uygur,
1995 gibi çalışmalar enflasyonun özel kesim yatırımları üzerinde önemli bir negatif
etkisi olduğunu söylerken, Saygılı, 1998 ve Karagöl, 2002 gibi çalışmalar dış açık
ve bütçe açığının özel kesim sermaye yatırımları ve ekonomik büyüme üzerinde
olumsuz etkileri olduğunu söylemektedirler).
İktisadi yazında gelir ve yatırım ilişkisine bakıldığı zaman yapılan çalışmaların ters
nedensellik problemine sahip olabileceği görülmektedir. Yapılan çalışmaların bir
kısmı gelirden yatırımlara doğru olan bir ilişkinin varlığını sınamaya yönelik iken
bir kısmı da yatırımlardan gelire doğru olan bir ilişkinin varlığını sınamaya
yöneliktir.
Ramirez (1998) Meksika için ve Ghura (1997) Kamerun için hem kamu kesimi
yatırımlarının hem de özel kesim yatırımlarının iktisadi büyüme üzerinde
istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olduğunu bulmuştur. Ghali (1998), Johansen
eşbütünleşme testini kullandığı çalışmasında kamu kesimi yatırımlarının, kısa
dönemde özel kesim yatırımlarını negatif etkilediği, uzun dönemde de hem özel
kesim yatırımlarının hem de iktisadi büyümenin negatif şekilde etkilendiği
sonucuna ulaşmıştır. Pereira (2000) ve Mittnik ve Neumann (2001) VAR yöntemi
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kullandıkları çalışmalarında kamu kesimi yatırımlarının hem özel kesim yatırımları
üzerinde hem de çıktı üzerinde pozitif etkili olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Literatürde bu çalışmaların dışında Tang ve diğerleri (2008) ve Tan ve Lean (2010)
gibi çalışmalarda yatırımlar ve iktisadi büyüme arasında çift yönlü ilişki olduğu
sonucuna ulaşılırken, Choe (2003) ile Qin ve diğerleri (2006) gibi çalışmalar
ilişkinin iktisadi büyümeden yatırımlara doğru olduğunu belirtmişlerdir. Türkiye
için yapılan çalışmalara baktığımızda genel olarak yatırımlar ve çıktı arasında uzun
dönemli pozitif bir ilişki olduğu konusunda uzlaşı olduğu görülmektedir. Örneğin
Celasun ve Tansel (1993), İsmihan (2003) ile Günçavdı ve McKay (2003) bu
çalışmalara örnek olarak gösterilebilir. Celasun ve Tansel (1993) kullandıkları uzun
dönemli modelin esnek hızlandıran modelini desteklediğini, beklenilen talep
değişimlerini simgeleyen katsayının pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu
sonucuna ulaşmışlardır. İsmihan (2003) çalışması uzun dönemde özel sektör
yatırımlarının çıktıdan pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etkilendiği
sonucuna ulaşmıştır. Günçavdi ve McKay (2013) uzun dönemde hızlandıran
etkisinin imalat sanayi yatırımları için en önemli etmenlerden birisi olduğunu, kısa
dönemde ise talebin büyüme oranının imalat yatırımlarındaki dalgalanmaları
açıklayabilmek için oldukça önemli olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Kamu kesimi yatırımları ile özel kesim yatırımları ilişkisini inceleyen çalışmaların
büyük bir kısmı içerileme etkisinin varlığına işaret ederken bir kısım çalışmalarda
ise bu etkinin ülkelerin gelişmişlik düzeyine, yatırımların GSYH içerisindeki
payına göre değişebileceği ve hatta bazı çalışmalarda bu etkinin aynı ülkede bile
zaman içerisinde değişebileceği sonucuna ulaşıldığı görülmektedir.
Blejer ve Khan (1984), Aschauer (1989), Cardoso (1993), Erenburg (1993),
Argimon ve diğerleri (1997), Erden ve Holcombe (2006), Brinca (2006) gibi
çalışmalar kamu kesimi yatırımları ile özel kesim yatırımları arasında bir içerileme
ilişkisi olduğu sonucuna varan çalışmalardır.
Bu çalışmalar içerisinden Blejer ve Khan, yatırımların altyapısal yatırımlar ve
altyapısal olmayan yatırımlar şeklinde ayrıştırılması gerektiğini söylemiştir. Bunun
dışında ülkelerin farklı özelliklerine göre veya kamu yatırımlarının tipine göre
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literatürde farklı sonuçlara ulaşılmıştır. Örneğin Taylor (1993)’ün yaptığı
çalışmada Şili ve Kolombiya için dışlama etkisi bulunurken, içlerinde Türkiye’nin
de bulunduğu tüm ülkelerde içerileme etkisine rastlanılmıştır. Agénor ve Montiel
(2009) gelişmekte olan ülkeler ile ilgili çalışmaları incelemiş ancak bu çalışmaların
sonuçlarında içsellik ve sahte regresyon sorunları bulunduğunu belirtmişlerdir.
Ahmed ve Miller (2000)’a göre sosyal güvenlik ve sosyal yardım harcamaları bir
dışlama etkisi oluştururken, ulaşım ve iletişim harcamaları gelişmekte olan
ülkelerde içerileme etkisi yaratmaktadır. Atukeren (2005)’ e göre kamu
yatırımlarının özel sektör yatırımları üzerindeki etkisi ülkeden ülkeye değişmekle
birlikte devlet katılımının payının yüksek olduğu ve liberalleşmenin düşük olduğu
ülkelerde dışlama etkisinin olma olasılığı artmaktadır. Cavallo ve Daude (2011)’ye
göre kamu yatırımları özel sermayenin marjinal verimliliği arttırmakta ve bir
içerileme etkisi yaratabilmektedir ancak kurumların zayıflığı ve finansal araçlara
ulaşımdaki kısıtlar kamu yatırımlarının özel kesim yatırımları üzerindeki pozitif
etkisini ortadan kaldırabilmekte ve dışlama etkisi yaratabilmektedir. Hassan ve
diğerleri (2011) Malezya için kamu yatırımlarının özel kesim yatırımları üzerindeki
etkisini 4 farklı sektör için incelemiş, diğer sektörlerde içerileme etkisine ulaşırken
tarım sektöründe dışlama etkisi olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Brinca (2006) özel
sektör yatırımlarının büyüme oranlarının kamu kesimi yatırımlarının büyüme
oranlarından pozitif şekilde etkilendiği sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca literatürde aynı
ülke için farklı dönemlerde farklı etkiler gözlemlenebileceğini ortaya koyan
çalışmalar da mevcuttur. Örneğin Apergis (2000) Yunanistan için 1948-1980
döneminde bir içerileme etkisi olduğunu ancak 1981-1996 döneminde bu etkinin
dışlama etkisine döndüğünü belirtmiştir.
Türkiye için yapılan çalışmalarda (Anand ve diğerleri (1990), Boratav ve Türel
(1993), Celasun ve Tansel (1993) ve Conway (1990) vd.) bu ilişki için ortak bir
kanıya varılamamıştır. Örneğin Boratav ve Türel çalışmalarında içerileme etkisinin
varlığı sonucuna varmışlarken, Celasun ve Tansel bu ilişkinin belirsiz olduğu
sonucuna ulaşmışlardır (İsmihan, 2003:135). İsmihan (2003) ise uzun dönemde
kamu tarafından yapılan toplam yatırım harcamalarının bir dışlama etkisi olduğunu
ve altyapı yatırımları ile özel kesim yatırımları arasında bir uzun dönemli ilişkinin
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olmadığı, ancak kısa ve orta vadede ise altyapı harcamalarının içerileme etkisinin
olduğu sonuçlarına ulaşmıştır.
3.3. Model
Firmalar yatırım yapacakları zaman gelecekte elde etmeyi umdukları kazanç
beklentisi ile yatırım yapmaktadırlar. Gelecekte elde edilmesi umulan kazanç
miktarı tam olarak bilinemediği için bu kazancın boyutu iktisadi aktörler tarafından
tahmin edilmeye çalışılır.
Bu tahmin için şimdiki makroekonomik durum bir gösterge olarak kullanılabilir.
Örneğin makroekonomik durum sürekli olarak iyiye gidiyorsa bu iyiye gidişin
gelecekte de devam edeceği veya tam tersi şekilde makroekonomik durum sürekli
bir şekilde kötüye gidiyorsa bu kötüye gidişin gelecekte de devam edeceği
varsayılır. İktisadi aktörler tarafından makroekonomik ortamın şimdiki durumunu
görebilmek amacıyla genel olarak iktisadi büyüme oranları bir gösterge olarak
kullanılmaktadır. İktisadi büyüme oranları sürekli olarak artarken yatırımcılar bu
durumun sürekli olacağını varsayıp yatırım düzeylerini arttırma eğilimine girerler.
Bugünkü yatırım harcamalarının gelecekte beklenilen iktisadi büyüme oranları ile
ilişkili olduğunu söyleyen bu hipoteze hızlandıran teorisi adı verilmektedir.
Ayrıca, yukarıda açıklandığı üzere, sermaye malları için uzun döneme kıyasla kısa
dönemde talep esnekliği daha fazladır. Buna göre bu mallara olan talep (yatırım
harcamaları), gelirdeki kısa dönemli değişimlere karşı oldukça sert bir şekilde
cevap vermektedir.
Yukarıdaki bilgiler ışığında özel kesim sabit sermaye yatırımlarının gelirin bir
fonksiyonu olduğu, ancak özel kesim sabit sermaye yatırımlarının sürekli
bileşeninin, gelirin sürekli bileşeni ile ilişkili olduğu, gelirdeki devrevi (geçici)
değişikliklere karşı ise özel kesim sabit sermaye yatırımlarının daha fazla tepki
verdiği söylenilebilir.
Özel kesim sabit sermaye yatırımları kronik makroekonomik istikrarsızlıktan da
oldukça kötü bir şekilde etkilenmektedir. Sabit sermaye yatırımları oldukça
maliyetli yatırımlardır ve içlerinde barındırdıkları batık maliyetlerin yüksekliği
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sebebiyle, yatırım kararı bir defa verildikten sonra bu karardan geri dönülmesi
oldukça güçleşmektedir (Pindyck ve Rubinfeld, 2018:583). Bu sebepten ötürü
iktisadi aktörler sabit sermaye yatırımları yaparken çekingen davranmaktadırlar.
Makroekonomik istikrarsızlıktaki kalıcı bir artış makroekonomik durum hakkında
bir belirsizlik yaratır ve iktisadi aktörler ve firmalar bu belirsizlik ortadan kalkana
kadar bekleme eğilimine girerler (Pindyck, 1991: 1110). Başka bir deyişle
makroekonomik

istikrarsızlığın

sürekli

bir

hale

gelmesi

yani

kronik

makroekonomik istikrarsızlığın varlığı, belirsizlik ortamını da süreklileştirerek
sabit sermaye yatırımları kararlarını verirken var olan riskleri artırmakta ve bu tip
yatırımları negatif olarak etkilemektedir.
Ancak beklemenin de bir maliyeti vardır ve iktisadi aktörler bazı durumlarda
beklememeyi yani risk almayı tercih edebilirler. Makroekonomik istikrarsızlıkta
yaşanılacak

geçici

dalgalanmalar

karşısında,

örneğin

makroekonomik

istikrarsızlıkta meydana gelebilecek kısa dönemli bir artışta bazı firmalar fırsat
maliyetlerini de düşünerek yatırım kararlarını devam ettirebilirler.
Özel kesim sabit sermaye yatırımlarının sürekli bileşeninin, makroekonomik
istikrarsızlığın sürekli bileşeni ile ters yönlü ilişkili olduğunu ancak bu
değişkenlerin geçici bileşenlerinin ilişkisinin olmayabileceğini iddia eden bu
görüşe “Kronik Makroekonomik İstikrarsızlık Hipotezi” adı verilebilir.
Benzer bir biçimde, kamu kesimi yatırımlarının sürekli bileşeni ve özel kesim
yatırımlarının sürekli bileşeni ile bu değişkenlerin geçici bileşenleri arasında farklı
(ikili) ilişki beklenmektedir. Örneğin, eğer kamu kesimi, yatırım kararlarını finanse
edebilmek için borçlanma yoluna giderse ve bu durum faizlerde bir artış meydana
getirirse, finansal dışlama etkisinden dolayı, kamu yatırımlarının özel yatırımlar
üzerindeki etkisi kısa vadede, olumsuz olabilmektedir. Ayrıca, uzun vadede teorik
olarak kamu kesimi yatırımları, özel kesim yatırımlarını pozitif veya negatif olarak
etkileyebilir ya da değişkenler arasında bir ilişki gözlemlenemeyebilir.
Tamamlayıcılık söz konusu olsa bile, kamu yatırımlarının özel kesim yatırımları
üzerindeki uzun dönemli net etkisi içerileme ve finansal dışlama etkilerinin görece
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büyüklüğüne bağlıdır.21 Buna göre kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarının
sürekli bileşeni ile özel kesim sabit sermaye yatırımlarının sürekli bileşeni, bu
yatırımların net etkisine göre ilişkili olabilecek iken, bu değişkenlerin geçici
bileşenleri negatif ilişkili olacaktır.
Geleneksel yaklaşım takip edilirse, yani ikili ilişki (uyarlanma) yerine tekil
uyarlanma varsayılırsa, özel kesim sabit sermaye yatırımlarının gelir (toplam talep),
kamu kesimi sabit sermaye yatırımları ve makroekonomik istikrarsızlık ile olan
ilişkisini analiz etmek için aşağıdaki matematiksel model kurulabilir:
IPt  β0  β1Yt  β2 IGt  β3 INSWt

(42)

Burada IP özel kesim sabit sermaye yatırımlarını, IG kamu kesimi sabit sermaye
yatırımlarını, Y gayri safi yurtiçi hasılayı ve INSW ise makroekonomik
istikrarsızlığı simgelemektedir. Ancak, yukarıdaki bilgiler ışığında ve İkili
Uyarlanma yaklaşımı’na dayanarak, bu çalışmada değişkenlerin sürekli ve devrevi
(geçici) bileşenlerinin birbirlerini farklı biçimlerde etkilemesine izin veren
aşağıdaki ikili model geliştirilmiştir.

IPt P  β0  β1Yt P  β2 IGtP  β3 INSWt P
IPtT  β4YtT  β5 IGtT  β6 INSWtT

(43)

Burada üst indis olan T devrevi (geçici) bileşeni, P ise sürekli bileşeni
simgelemektedir  X  X P  X T  .
Sürekli bileşenlerin birbirleri ile ilişkisinin incelendiği ilk modelde β1 , β2 ve β3
katsayıları sırasıyla gelirin, kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarının ve

21 Kamunun yatırım harcamaları yapabilmek için tahvil satarak piyasadan artan miktarlarda borç
aldığı durumda, zamanın belirli bir anında piyasada var olan fonların sınırlı olduğu düşünülürse,
özel kesimin yatırım yapabilmek için piyasadan fon toplaması daha zor ve maliyetli hale gelecektir.
Bu durum da kısa dönemde kamu yatırımlarının özel kesim yatırımlarını dışlaması sonucunu
doğuracaktır (O’Sullivan ve diğerleri, 2017:177). Uzun dönemde ise kamu kesimi yatırımlarının
özel kesim yatırımları üzerindeki etkisi kamu kesimi yatırımlarının maliyet durumuna bağlıdır. Bu
durumda bu yatırımların gelecekteki getirisi ile kamunun katlandığı maliyetlerin boyutu önem
kazanmaktadır. Bu etkinin özel kesim tarafından hissedilmesi için ise oldukça uzun süreler geçmesi
gerekebilir ve uzun dönemde bu tamamlayıcılık etkisi gözlemlenemeyebilir.
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makroekonomik istikrarsızlığın sürekli bileşenlerinin, özel kesim sermaye
yatırımlarının sürekli bileşeni üzerindeki etkilerini gösterirken, β4 , β5 ve β6
katsayıları bu değişkenlerin geçici bileşenlerinin özel kesim sabit sermaye
yatırımlarının geçici bileşeni üzerindeki etkilerini göstermektedir. Dolayısıyla İkili
Uyarlanma yaklaşımında, eşbütünleşim analizleri çerçevesinde uygulanan
geleneksel modelleme yaklaşımının doğasında bulunan sürekli ve geçici
bileşenlerin birbirlerini aynı katsayı üzerinden etkilemelerini gerekli kılan kısıtın
(tekil uyarlanmanın) önüne geçilmiş olmaktadır. Buna göre bu yaklaşımda,
geleneksel eşbütünleşme yaklaşımının şart koştuğu, aynı değişkenin sürekli ve
geçici bileşenlerinin katsayılarının aynı olması durumuna izin verildiği gibi bu
katsayıların birbirinden farklı olması veya bu katsayılardan birinin istatistiksel
olarak anlamsız olması durumlarının test edilmesine de olanak sağlanmaktadır.
Sonuç olarak, yukarıda açıklanılan teorik gerekçelerle bu çalışmada ikili ilişkinin
(uyarlanmanın) var olduğu beklenmektedir. Örneğin β1  β4 olacağı düşünülmekte
ve buna göre kısa dönemdeki gelirdeki değişiklikler yani gelirin devrevi bileşeni
özel kesim sabit sermaye yatırımlarının geçici bileşenini, gelirin sürekli bileşeninin
özel kesim sabit sermaye yatırımlarının sürekli bileşenini etkilediğinden daha fazla
etkileyecektir. Yani β1  β4 olacağı beklenilmektedir.
Benzer şekilde kötüleşen kronik makroekonomik istikrarsızlık bir belirsizlik ortamı
yaratarak uzun dönemde özel kesimin yatırım yapmak için beklemesini sağlayacak
ve özel kesim yatırımlarını negatif yönde etkileyecektir. Diğer yandan
makroekonomik istikrarsızlıkta meydana gelen kısa dönemli ve geçici
dalgalanmalar ise geri dönülmesi oldukça zor olan yatırım kararlarını
etkilemeyebilecek ( β6  0 ) ya da uzun dönemde olduğundan daha düşük düzeyde
etkileyebilecektir ( β3  β6 ).22
Kamu kesimi sabit sermaye yatırımları ve özel kesim sabit sermaye yatırımları
ilişkisi uzun dönemde önemli ölçüde bu yatırımların arasında tamamlayıcılık olup

22

Ayrıca kamu kesiminin yatırım kararları politik konjonktür ile de oldukça ilgili olabilmektedir
(bkz. İsmihan, 2012).
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olmaması ile ilişkilidir fakat kısa vadede, finansal dışlama etkisinden dolayı, bu
ilişki negatif yönlü olabilmektedir ( β5  0 ). Daha önce de bahsedildiği üzere,
kamu kesimi yatırımları ve özel kesim yatırımları tamamlayıcı olsalar bile kamu
yatırımlarının uzun vadede net etkisi tam tersi nitelikte (olumsuz; β2  0 ) ya da
nötr ( β2  0 ) olabilir.
3.4. Ampirik Sonuçlar
Bu bölümde İkili Uyarlanma yaklaşımı ile Türkiye için, 1963-2014 verileri
kullanılarak özel kesim sabit sermaye yatırımları ile GSYH, kamu kesimi sabit
sermaye yatırımları ve makroekonomik istikrarsızlık arasındaki ilişki analiz
edilecektir.23
3.4.1. Temel bulgular
Bu çalışmadaki temel iddia özel kesim sabit sermaye yatırımlarının sürekli
bileşeninin; GSYH, kamu kesimi sabit sermaye yatırımları ve makroekonomik
istikrarsızlığın sürekli bileşenleri ile belirlenmekte olduğudur. Yani;
IPt P  β0  β1Yt P  β2 IGtP  β3 INSWt P

(44)

Burada IPt P , Yt P , IGtP , INSWt P sırasıyla özel kesim sabit sermaye yatırımları,
GSYH, kamu kesimi sabit sermaye yatırımları ve makroekonomik istikrarsızlığın
sürekli bileşenlerini simgelemektedir. IPt  IPt P  IPt T olarak özel kesim sabit
sermaye yatırımlarının sürekli ve geçici bileşenlerine ayrıldığı göz önünde
bulundurulursa, IPt aşağıdaki şekilde yeniden yazılabilir;
IPt  β0  β1Yt P  β2 IGtP  β3 INSWt P  IPt T

(45)

Özel kesim sabit sermaye yatırımlarının geçici bileşeninin ( IPt T ), tanım gereği,
durağan bir seri olması gerektiğine göre, yukarıdaki temel iddiaya göre

23

Çalışmada kullanılan değişkenlerin tanımları ve kaynakları için bkz. Ek 3.
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IPt  ( β0  β1Yt P  β2 IGtP  β3 INSWt P ) durağan olmalıdır ve bu çalışmada bu

iddia test edilecektir. Bahsi geçen iddianın reddedilememesi İkili Uyarlanma
yaklaşımına göre IP ve diğer değişkenler arasında eştrendleşim ilişkisi olduğu
anlamına gelmektedir.
Bu çalışmada ikili uyarlanma prosedürleri çok değişkenli olan bu model için
aşağıdaki şekilde uygulanmaktadır24
1.

Özel kesim sabit sermaye yatırımları ile diğer değişkenler arasında

bir eştrendleşim ilişkisi olduğu iddiasını test edebilmek için aşağıdaki
model EKK ile tahmin edilir.
IPt  β0  β1Yt P  β2 IGtP  β3 INSWt P  ut

2.

(46)

Engle-Granger yaklaşımında olduğu gibi bu modelden elde edilen

kalıntılar ile aşağıdaki test denklemi oluşturulur ve kalıntıların durağan olup
olmadıkları test edilir. Bu test için en çok gecikme uzunluğu Schwert Kriteri
ile seçilir. Eğer kalıntılar durağan ise 3. Aşamaya geçilir.

  ρu
 t1  γ
Δu
t
t
3.

(47)

İlk aşamadaki bağımlı ve bağımsız değişkenler ve bunların

gecikmelerinin25 de olduğu bir hata düzeltme modeli kurulur ve genelden
özele yaklaşımı ile stepwise26 regresyon yöntemi kullanılarak tahmin edilir.
ΔIPt  α0  α1 ΔIPt1  α2 ΔIPt2  α3 ΔYt P  α4 ΔYtP1  α5 ΔYtP2  α6 ΔIGtP 

α7 ΔIGtP1  α8 ΔIGtP2  α9 ΔINSWt P  α10 ΔINSWtP1  α11 ΔINSWtP2  α12u t1  εt

24

Bu bölümde anlatılan prosedürler için Dual Adjustment isimli bir program yazılmış ve bu program
için hazırlanılmış olan kullanım kılavuzu ve bu programın 3 açıklayıcı değişken için oluşturulmuş
olan bir versiyonunun kaynak kodları sırasıyla EK.1 ve EK.2’de bulunmaktadır.
25
Bu çalışmada yıllık veriler kullanılmıştır ve her bir değişken için hata düzeltme modelinde 2
gecikme olması yeterli görülmüştür.
26
Bu yöntemde en geniş modelden en dar modele doğru olacak şekilde model sırasıyla daraltılarak
tahminler gerçekleştirilir ve olası en iyi model bu şekilde seçilmiş olur.
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4.

3. Aşamadaki seçilen en iyi modelin tahmini sonucunda elde edilen

kalıntılar ve hata düzeltme teriminin katsayısı27 kullanılarak aşağıdaki
model tahmin edilir;
P 
P 
P 
ε t  λ  λ 


0
1  α12 Yt 1   λ2  α12  IGt 1   λ3  α12  INSWt 1   θt







5.


β

0 EY


β

Sapmasız tahmin ediciler ise aşağıdaki şekilde hesaplanılır;

β0 EG 
λ0

1 EY


β1 EG  λ1

2 EY

2 EG


β

β

3 EY

(48)


β


λ

(49)

2


β3 EG 
λ3

Burada “EY” alt indisi Engle-Yoo tahmincilerini, “EG” alt indisi ise ilk
aşama regresyonunda tahmin edilen Engle-Granger tahmincilerini
simgelemektedir. Bu katsayıların standart hataları da yine 1 ve 4.
Aşamadaki katsayıların standart hataları toplanılarak hesap edilir.
6.

Ayrıca ikili uyarlanma durumunda devrevi (geçici) bileşenlerin

birbirleriyle olan ilişkisi aşağıdaki denklem kullanılarak tahmin ve test
edilir.
IPt T  β4Yt T  β5 IGtT  β6 INSWt T  vt

7.

(50)

6. Aşamadaki katsayılar hesap edildikten sonra 5. Aşamada

hesaplanılan sapmasız uzun dönem katsayılar ile karşılaştırılır ve aşağıdaki
şekilde yorumlanırlar;
β1  
β 4 , β2  
β5 , β3  
β6 durumlarından herhangi biri geçerli olduğunda
bu katsayılara sahip olan değişkenler için tekil uyarlanma,
β1  
β 4 , β2  
β5 , β3  
β5 durumlarından herhangi biri geçerli olduğunda
ise ilgili katsayılara sahip olan değişkenler için ikili uyarlanma vardır
denilir.
Ampirik sonuçlar için yukarıda anlatılan adımlar izlenilerek aşağıdaki tablo
oluşturulmuştur.

27

Bu aşamada hata düzeltme modelinin katsayısını belirtmek için, bir önceki aşamada seçilen en iyi
modelin en geniş model olduğu varsayılmıştır.
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Tablo 1. EG ve Eştrendleşim [Ortak Trend] Analizi Sonuçları
Ortak Trend Analizi (İkili Uyarlanma)5

Eşbütünleşim
EY4

HP

RU

BK

CF

β0

-1081926.8 *** -1763267 *** -1079631 *** -1023154 *

-642042.1

β1

0.247691 ***

0.253753 ***

0.205067 *** 0.235777 ***

0.244962 ***

β2

-0.240017

-0.925394 **

0.233285

-0.219492

β3

-3921680,3

-5200978 *** -4960231 *** -4278275 *** -4706908 *

EG/Co-HP…1,2 -4.311856 *

-0.425132

-4.672339 **

-4.684469 ** -6.463774 *** -6.573557 ***
0.695052 *** 0.693207 ***

β43

-

0.724095 ***

β53

0.680610 ***

-

-1.295987 *** -1.01167 *** -0.980112 *** -0.805444 **

β63

-

753254.9

458224.5

636979.1

882893.8

Lamda

-

100

6.25

-

-

1. EG ve eştrendleşim analizleri için de kritik değerler olarak MacKinnon (2010) kritik değerleri kullanılmıştır.
2. Optimal gecikme uzunluğu için Schwarz Bilgi Kriteri kullanılmıştır (Max Lag=10).
3. Newey-West standart hataları kullanılmıştır.
4. EY=Engle-Yoo
5. Tüm ortak trend analizlerinde tıpkı eşbütünleşim analizinde olduğu gibi Engle-Yoo 3 aşamalı tahmin yöntemi
kullanılmıştır. HP=Hodrick-Prescott (Lambda=100), RU=Ravn-Uhlig (HP, Lambda=6.25), BK=Baxter-King,
CF=Christiano-Fitzgerald
*** %1, ** %5 ve * %10 düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir.

Standart Engle-Granger (EG) yaklaşımını uyguladığımızda %5 anlamlılık
düzeyinde herhangi bir eşbütünleşim ilişkisine rastlanılmamıştır. Bu durum seriler
arasındaki ilişkinin “sahte” olduğunu söylemekte ve eşbütünleşim analizi ile bu
serilerin arasındaki ilişkiyi analiz edemeyeceğimiz manasına gelmektedir.
Eştrendleşim (Co-Trending) analizine baktığımız zaman ise serilerin sürekli ve
devrevi bileşenlerine ayrılması için kullanılan filtreleme yöntemi ne olursa olsun,
%5 düzeyinde, seriler arasında uzun dönemli bir ilişki bulunduğu sonucuna
ulaşılmaktadır.
Tablo 1’de hem Engle-Granger eşbütünleşme analizi sonuçlarına hem de kullanılan
tüm eştrendleşim analizlerine bakıldığında gelirin tahmin edilen katsayısı
beklentilerle uyumlu olarak pozitif tahmin edilmiş ve istatistiksel olarak anlamlı
bulunmuştur. Sonuçların tüm analizlerde birbirine çok yakın değerlerde tahmin
edilmesi bu sonuçların “dirençli (robust)” olduğunu göstermektedir. Buna göre
gelirin sürekli bileşeninde gerçekleşecek olan 1 TL'lik bir artış, özel kesim sabit
sermaye yatırımlarını yaklaşık olarak 0.20 ila 0.25 TL arasında arttırmaktadır.
Gelirin devrevi bileşeninin özel kesim sabit sermaye yatırımlarının geçici bileşeni
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üzerindeki etkisi ise yine tüm analizlerde pozitif tahmin edilmiş ve istatistiksel
olarak anlamlı tahmin edilmiştir. Bu etki geçici bileşen için sürekli bileşenin
etkisinden oldukça büyüktür. Bunun sebebi ise sermaye malları için kısa dönemde
talep esnekliğinin uzun döneme göre daha fazla olmasıdır. Toplam olarak sahip
olunan sermaye malların mevcut stoku, yıllık üretime ve talebe göre çok yüksektir.
Bu yüzden gelirdeki kısa dönemli değişimlere karşılık olarak, bir akım değişken
olan yatırımın tepkisi oldukça fazla olmaktadır. Bu bulgu yukarıda bahsedilen
teorik öngörüler ile uyumludur.
Kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarının etkisine bakılacak olursa sürekli
bileşenler Co-RU dışındaki tüm analizlerde negatif tahmin edilmiş ancak Co-HP
eştrendleşim analizi dışında kalan tüm eştrendleşim analizlerinde bu katsayılar
istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Yani Co-HP eştrendleşim analizine göre
bir dışlama etkisinin varlığı görülürken, diğer analizlerde özel kesim ve kamu
kesimi sabit sermaye yatırımlarının sürekli bileşeni arasında bir etkileşim
bulunamamıştır. Geçici bileşenlerin etkisine bakılacak olursa bu etki tüm
analizlerde negatif tahmin edilmiş ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Buna
göre geçici bileşenlerin katsayıları yaklaşık olarak -0.80 ile -1.29 arasında tahmin
edilmiştir ve geçici bileşenler için yani kısa dönemde özel kesim ve kamu kesimi
sabit sermaye yatırımları arasında bir finansal dışlama etkisinin varlığından söz
edilebilir ve bu bulgular teorik beklentiler ile uyumludur.
Makroekonomik istikrarsızlık ve özel kesim yatırımları ilişkisini veren katsayılara
bakıldığında, tüm analizlerde makroekonomik istikrarsızlığın sürekli bileşeninin
katsayısı negatif tahmin edilmiş ve bu katsayıların tümü istatistiksel olarak anlamlı
bulunmuştur. Bu sonuçlara göre kronikleşmiş ve kötüleşen makroekonomik
istikrarsızlığın uzun dönemde özel kesim sabit sermaye yatırımlarını oldukça kötü
etkilediği görülmektedir. Kısa dönemde ise bu katsayılar istatistiksel olarak anlamlı
bulunmamıştır. Bu sonuçlar yukarıda bahsedilen beklentiler ile uyumlu olarak
tahmin edilmiştir.
Bu aşamada sürekli ve devrevi katsayıların birbirlerine eşit olup olmadığının
sınanması yani bir başka deyişle değişkenlerin sürekli ve devrevi katsayılarının ikili
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uyarlanmaya (veya tekil uyarlanmaya) sahip olup olmadığının sınanması için t testi
kullanılacaktır.
Bu işlem iki aşamada gerçekleştirilecektir. İlk aşamada sürekli katsayının,
geçici(devrevi) katsayıya eşit olup olmadığı sınanacak, ikinci aşamada ise bu
sınamayı desteklemek amacıyla geçici katsayının, sürekli katsayıya eşit olup
olmadığı sınanacaktır. Bu sınamalar ile ilgili hipotezler aşağıda verilmiştir.
 H : β 

 0 1 β4 


 H A : β1  
β4 
 H : β 

 0 2 β5 


 H A : β2  
β5 
 H : β 

 0 3 β6 


 H A : β3  
β6 

 H : β 

 0 4 β1 EY 


 H A : β4  
β1 EY 
 H : β 

 0 5 β2 EY 


 H A : β5  
β2 EY 
 H : β 

 0 6 β3 EY 


 H A : β6  
β3 EY 

Burada karar kuralı olarak her iki sınamada da boş hipotez reddedilir ise ikili
uyarlanma, her iki sınama da reddedilemez ise tekil uyarlanma söz konusudur.
Sınamalardan birinde boş hipotez reddedilirken diğer sınamada reddedilemiyor ise
belirsizlik durumu geçerlidir yani değişkenlerin sürekli ve devrevi bileşenlerinin
ikili mi yoksa tekil mi uyarlandığı konusunda karar verilemez. Bu hipotezler için
hesaplanılan değerler Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2’ye bakıldığı zaman Y değişkeninin sürekli ve devrevi katsayılarının
birbirine eşit olduğunu iddia eden boş hipotez tüm analizlerde %1 düzeyinde
reddedilmektedir. Dolayısıyla bu analizlere göre bu değişkenin bileşenlerinin ikili
uyarlandığı sonucuna varılmaktadır. Kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarının
sürekli ve devrevi bileşenleri Co-RU analizine göre ikili uyarlanmakta ancak diğer
analizlerde bu uyarlanmanın ikili mi yoksa tekil mi olduğu konusu belirsizlik
içermektedir. Ancak bu değişken için geçici bileşenlerin istatistiksel olarak anlamlı
olması ancak Co-HP analizi dışındaki analizlerde sürekli bileşenlerin istatistiksel
olarak anlamlı bulunmaması ikili uyarlanmanın varlığına işaret etmektedir.
Makroekonomik istikrarsızlık değişkenine bakıldığında ise tüm analizlerde ikili
uyarlanma olduğu görülmektedir.
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Tablo 2. t Sınamaları
Boş Hipotez HP
β1  
β4

β4  
β1 EY
β 
β
2

5

β5  
β2 EY
β3  
β6

β6  
β3 EY

RU

BK

CF

-28.93 *** -23.18 *** -30.79 *** -13.98 ***
15.85 *** 11.71 *** 10.34 *** 8.81 ***
0.99

2.56 **

1.38

0.69

-1.77 *

-5.41 ***

-2.04 **

-2.15 **

-4.38 **

-3.09 ***

-3.84 ***

-2.08 **

5.90 ***

5.61 ***

4.98 ***

6.07 ***

*** %1, ** %5 ve * %10 düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir.

3.4.2. Filtre seçimi
İkili Uyarlanma yaklaşımında zaman serilerinin ikili bileşenlerine ayrılabilmesi için
filtreleme yöntemleri kullanılmaktadır. Dolayısıyla her bir eş-trendleşim yöntemi
sonuçları için kullanılan filtreleme yönteminin doğasından kaynaklanan farklı
sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla araştırmalarda hangi filtreleme
yönteminin kullanılacağı konusunda karar verebilmek için gelecek alt bölümde
önerilecek olan performans ve kırılganlık analizleri oldukça önemli birer araç
olarak düşünülebilir.
Bu çalışmada İkili Uyarlanma yaklaşımı için HP (lambda=100 ve lambda=6.25
olmak üzere iki ayrı filtre), BK ve CF filtreleme yöntemleri kullanılmıştır. Bu
bölümde, kullanılan filtrelerin İkili Uyarlanma yaklaşımı çerçevesinde, bilgi
kriterleri kullanılarak performansları analiz edilecek ve ardından hem EngleGranger yönteminin hem de bu çalışmada kullanılan eştrendleşim yöntemlerinin
"kırılganlıkları" incelenecektir.
3.4.2.1. Performans analizi
Bu çalışmada kullanılan farklı filtreleme yöntemlerinin performanslarının
karşılaştırılabilmesi için Akaike, Schwarz ve Hannan-Quinn bilgi kriterleri
kullanılmıştır. Buna göre hesaplanılan kriter değerleri içerisinde en küçük değere
sahip olan model performansı en yüksek olan modeldir denilebilir.
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Tablo 3’te kullanılan modellerde ilk aşama regresyonları için hesaplanılan bilgi
kriterleri sonuçları yer almaktadır. Buna göre her 3 kritere göre değerler birbirlerine
oldukça yakındır ve bu eştrendleşim yöntemlerinin kullanımı Türkiye verisi için
uygun gözükmektedir. Ancak en düşük değerler Co-RU eştrendleşim modeli için
elde edilmiştir.
Tablo 3. Bilgi Kriterleri
HP

RU

BK

CF

Akaike Kriteri

31.69366 31.47978 31.56103 31.49512

Schwarz Kriteri

31.84376 31.62987 31.72004 31.65413

Hannan-Quinn Krit. 31.75120 31.53732 31.62059 31.55468

3.4.2.2. Kırılganlık analizi
Bu çalışmada, analizlerin hassasiyetini ölçebilmek amacıyla “Kırılganlık analizi”
adı verilen bir yöntem kullanılmıştır. Bu analize göre, Engle-Granger Eşbütünleşme
Analizi ve bu çalışmada kullanılan eştrendleşim analizleri veri setinin sonundan
önceden belirlenmiş sayıda gözlem atılarak yapılmış ve her defasında bu atılan
gözlemlerden bir tanesi veri setine tekrar eklenerek yapılan analizler
tekrarlanılmıştır. Bu çalışmada veri seti boyutunun kısalığı dolayısıyla
verisetlerinin sonundan en çok 10 gözlem atılarak kırılganlık analizleri
gerçekleştirilmiştir (bkz. Tablo 4 ve Şekil 11).
Tablo 4 ve Şekil 11’e bakıldığında Engle-Granger eşbütünleşim analizi son 10 yılın
hiç birisinde %5 eşbütünleşim bandının altında olasılık (p) değerine ulaşamamıştır.
%10 bandının altında ise 2 defa eşbütünleşim ilişkisi bulmuştur. Bu analize göre
%5 bandı altında 4, %10 bandı altında ise 10 yılın 7 tanesinde eştrendleşim ilişkisi
bulan Co-HP eştrendleşim analizi en iyi performansı gösteren (En az kırılgan)
analiz olmuştur. Ancak Co-RU eştrendleşim analizinin performansı Co-HP'ye
oldukça yakın seyretmiştir.
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Tablo 4. Kırılganlık Analizi
EG

HP

RU

BK

CF

Ortalama

0,3724 0,1719

0,2000

0,3350

0,3084

Ortanca

0,3053 0,0660

0,0720

0,4215

0,4081

Std. Hata

0,2662 0,2231

0,2186

0,2739

0,2511

%5 Bant altı

0%

40%

30%

20%

20%

%10 Bant altı

20%

70%

60%

40%

40%

.8
.7
.6
.5
.4
.3
.2
.1
.0

1

2

3

4

5

EG
BK
YUZDE10

6
HP
CF

7

8

9

10

RU
YUZDE5

Şekil 11. EG ile Co-HP, Co-HP(RU), Co-BK ve Co-CF Kırılganlık Analizi
Karşılaştırması.
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4. SONUÇ
Bu tez çalışmasında, standart eşbütünleşme yaklaşımında örtük olarak empoze
edilen tekil uyarlanma varsayımının aşılması amacıyla İsmihan (2016) tarafından
ortaya atılmış olan İkili Uyarlanma yaklaşımı incelenmiş ve geliştirilmiştir.
İncelenilen konuya ve analiz edilen veri setinin yapısına bağlı olarak tekil
uyarlanma varsayımının yapılması analiz sonuçlarının olması gerekenden farklı
tahmin edilmesine, bunun sonucu olarak da sonuçların yanlış yorumlanmasına ve
yanlış politika önerileri yapılmasına sebebiyet verebilir.
Bu durumu aşabilmek amacıyla İsmihan (2016)’ın önermiş olduğu İkili Uyarlanma
yaklaşımı, zaman serilerinin ikili bileşenlerine ayrılmasına, bu bileşenlerin ikili
ortak hareketlerinin incelenmesine ve analiz edilmesine olanak sağlamaktadır.
Analiz sonucunda eğer değişkenlerin tekil uyarlanmaya sahip olduğu sonucuna
ulaşılırsa klasik eşbütünleşme yaklaşımı kullanılabilir. Ancak değişkenlerin ikili
uyarlandığı sonucuna ulaşılır ise klasik eşbütünleşme yaklaşımını kullanmak doğru
olmayacaktır. İkili Uyarlanma yaklaşımı bu özelliği ile daha geniş bir kapsama
oturmakta ve klasik eşbütünleşme anlayışını alt kümesi haline getirmektedir.
İsmihan (2016), bu yaklaşım için Co-HP eştrendleşim analizini önermiştir. Bu tez
çalışmasında ise İkili Uyarlanma yaklaşımı’na Co-BK ve Co-CF eştrendleşim
analizleri dahil edilmiş ve bu analizlerin sonuçları birbirleriyle karşılaştırmalı
olarak sunulmuştur. Bu tez çalışmasındaki uygulama konusuna ve kullanılan veri
setine göre bu eştrendleşim analizlerinin uygunluğunun sınanması için 2 farklı
yöntem önerilmiştir. Bu yöntemlerden ilki bilgi kriterlerinin kullanıldığı
performans analizidir. Bu performans analizine göre tüm eştrendleşim analizlerinin
performansları birbirlerine çok yakın olmasına rağmen, Co-HP eştrendleşim
analizinde düzleştirme parametresi olan lambda parametresinin Ravn ve Uhlig’in
önerisi ile 6.25 olarak seçildiği Co-RU eştrendleşim analizi en yüksek performans
gösteren eştrendleşim analizi olmuştur. Eştrendleşim analizlerinin bu çalışmadaki
uygunluklarının sınanması için önerilen bir diğer yöntem ise kırılganlık analizidir.
Bu yöntem veri setinin sonundan önceden belirlenmiş sayıda gözlem atarak analiz
yapılmasını ve her defasında bu atılan gözlemlerden bir tanesinin veri setine tekrar
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eklenilerek analizin tekrar edilmesi şeklinde uygulanmaktadır. Yapılan bu
kırılganlık analizine göre Co-HP eştrendleşim analizi en az kırılgan olan yani bu
veri seti ile en uygun şekilde çalışan eştrendleşim analizi olmuştur. Engle-Granger
eşbütünleşme yaklaşımı ise veri setine eklenilen 10 gözlem için yinelenen 10 farklı
analizin sadece 2 tanesinde %10 düzeyinde eşbütünleşme bandının içerisinde yer
almıştır. Kırılganlık analizinin seyrine bakıldığı zaman Engle-Granger yönteminin
her yeni gözlem eklendiğinde eşbütünleşme bandına yaklaştığı yani çizdirilen
eğrinin eğiminin negatif olduğu gözlemlenmiştir. Bu da Engle-Granger
yaklaşımının düşük gözlem sayılarında düşük performans verdiğini göstermektedir.
Eştrendleşim analizlerinin seyirlerine baktığımızda yine çizdirilen grafiklerin
eğimlerinin negatif olduğu gözlemlenmiştir ancak bu analizler eştrendleşim
bandına daha erken girmektedir. Bu durum eştrendleşim analizlerinin eşbütünleşme
analizine göre düşük gözlem sayısı durumuna karşı daha az hassas oldukları (daha
az kırılgan oldukları) ve daha net sonuçlar verebildiklerini göstermektedir.
Bununla birlikte bu eştrendleşim analizlerinde kullanılan filtreleme yöntemlerinin
kendi içyapıları ile ilgili bazı avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. HodrickPrescott filtresi lambda parametresinin seçimine karşı hassas bir filtre olmasına
karşın kapsadığı bazı özellikleri ile teorik ve istatistiksel olarak da diğer filtrelere
göre daha avantajlı durmaktadır. Bu filtreleme yöntemi zaman serilerinin başından
ve sonundan veri atmak zorunda değildir dolayısıyla var olan verinin tamamını
kullanmaktadır. Ayrıca orijinal veri setine eklenilen her veri için oluşturulan trendin
her bir noktası yeniden hesaplanılmaktadır. HP filtresinin bu özelliği, yapılan
analizlerin rasyonel beklentiler hipotezini de kapsamasına olanak vermektedir.
Bütün bu özellikler hesaba katıldığında eştrendleşim analizlerinin dolayısıyla İkili
Uyarlanma yaklaşımı’nın hem istatistiksel açıdan hem de teorik açıdan bakıldığında
geleneksel eşbütünleşme yaklaşımına karşın oldukça fazla avantaja sahip olduğu
sonucu ortaya çıkmaktadır.
Bu tez çalışmasının İkili Uyarlanma yaklaşımı’na bir başka katkısı ise yapılan
analizlere Engle-Yoo 3 Aşamalı Tahmin Yöntemi’nin dahil edilmesi olmuştur. Bu
sayede sürekli bileşenlerin katsayılarının standart hatalarındaki sapmalar giderilmiş
ve bu katsayılar geçici bileşenlerin katsayıları ile mukayese edilebilir hale
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getirilmiştir. Böylece sürekli bileşenlerin katsayılarının, geçici bileşenlerin
katsayılarına eşit olup olmadığının yani uyarlanmanın tekil mi olduğu yoksa ikili
mi olduğunun sınanması için t testlerinin kullanılabilmesi olanaklı hale gelmiştir.
Bu çalışmanın uygulama bölümü olan 3. bölümde özel kesim sabit sermaye
yatırımlarının GSYH, kamu kesimi sabit sermaye yatırımları ve makroekonomik
istikrarsızlık ile olan ilişkisi oluşturulan yeni bir model ile İkili Uyarlanma
yaklaşımı kullanılarak analiz edilmiştir. 1963-2014 döneminde Türkiye’de özel
kesim sabit sermaye yatırımları ile GSYH, kamu kesimi sabit sermaye yatırımları
ve makro ekonomik istikrarsızlık arasında %5 düzeyinde bir eşbütünleşim ilişkisi
olmadığı, yani tahmin edilen uzun dönemli ilişkinin sahte olduğu, ancak İkili
Uyarlanma yaklaşımına göre bu değişkenler arasında uzun dönemli eştrendleşim
ilişkisinin var olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kullanılan değişkenlerin sürekli ve
devrevi bileşenlerinin katsayılarına bakıldığı zaman bu katsayıların birbirleri ile eşit
olmadığı yani bu analizlerin tekil uyarlanmayı şart koşan standart eşbütünleşme
analizi ile yapılmasının teorik beklentilerle de ters düşeceği analiz sonuçlarında
ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak, özel kesim yatırımları ve ilgili değişkenler arasında
teorik gerekçelerle tekil değil ikili ilişki (uyarlanma) öngörülmüş ve bu beklentiler
ampirik bulgularla büyük ölçüde desteklenmiştir.
Bu çalışmanın İkili Uyarlanma yaklaşımı’na bir diğer katkısı ise Dual Adjustment
İsimli yazılımdır28. Dual Adjustment Yazılımı Eviews paket programına bir eklenti
olması amacıyla yazılmıştır. Bu yazılım sayesinde uygulamacıların basit ve hızlı
bir şekilde İkili Uyarlanma yaklaşımı çerçevesinde kullanılan analiz sonuçlarına
ulaşabilmesine ve bu sonuçların geleneksel eşbütünleşme analizi sonuçları ile
karşılaştırılabilmesine olanak sağlanmıştır. Ayrıca bu tez çalışmasının bir bölümü
olan kırılganlık analizleri de ilgili prosedür takip edilirse bu yazılım sayesinde
basitçe yapılabilir durumdadır. Bu satırlar yazılırken bu yazılım, bu tez
çalışmasında ihtiyaç duyulan bütün özelliklere sahip durumdadır ve her geçen gün
geliştirilmesi devam etmektedir. Gelecekte İkili Uyarlanma yaklaşımı’na entegre
edilmesi düşünülen test yöntemleri ve filtreleme yöntemleri de bu yazılıma entegre
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Bu yazılıma http://www.dualadjustment.com adresinden erişilebilir.
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edilebilir. Ayrıca bu yazılım Eviews paket programı dışında Stata, Rats ve R gibi
yoğun olarak kullanılan diğer paket programlarında çalışacak hale getirilebilecek
durumdadır.
Bununla birlikte İkili Uyarlanma yaklaşımı yapı itibariyle farklı yöntemlere
de basitçe uyarlanabilmektedir. Örneğin bu yaklaşım incelenilen konuya göre
örneğin ARDL yöntemine veya doğrusal olmayan yöntemlere (örneğin TAR, MTAR) de genişletilebilir. Ayrıca eştrendleşim analizlerinde trendi tanımlayabilmek
için kullanılan filtreleme yöntemlerine literatürde bulunan diğer filtreleme
yöntemleri (örneğin L1, Kalman, Butterworth gibi) eklenilebilir. Ancak bu test
yöntemleri ve filtreleme yöntemlerinin İkili Uyarlanma yaklaşımına entegre
edilmesi bu tezin sınırlarını aşmaktadır ve bu öneriler gelecek çalışmalara
bırakılmıştır.
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EK 1. Dual Adjustment Yazılımı Kullanma Kılavuzu
Bu tez çalışmasının bu bölümünde, yazılmış olan “Dual Adjustment” programının
nasıl kullanılacağı anlatılacaktır.
İlk olarak Eviews programında veri seti ve ardından da eklentiyi içeren
dualadjustment.prg isimli dosya açılmalıdır. Bu işlemler sonrasında aşağıdaki
ekranla karşılaşılacaktır;

Şekilde kırmızı okla gösterilen “Run” tuşuna basılırsa aşağıdaki ekranla karşılaşılır:
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Bu pencerede Eviews programı öntanımlı olarak “Verbose” seçeneği seçili
gelmektedir. Bu seçenek “Quiet” seçeneği ile değiştirilirse program çok daha hızlı
bir şekilde sonuçlanacaktır. Bu seçim yapıldıktan sonra “OK” tuşuna basılırsa
aşağıdaki arayüz ile karşılaşılır.
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Bu ekranda, “k’yı giriniz” bölümünde, analiz edilecek modeldeki toplam değişken
sayısı sorulmaktadır. Eğer ekranın alt kısmında “Intercept” seçeneği seçili olur ise
k parametresi sabit terim için 1 arttırılmalıdır. Bu tez çalışmasında yapılan
uygulama için k=5 olmalıdır.
“Bağımlı Değişkeni Giriniz” bölümüne ilk aşamadaki tahmin edilen modeldeki
bağımsız değişken yazılmalıdır.
Devam eden bölümlerde sırasıyla açıklayıcı değişkenlerin veri setinde bulunan
isimleri girilmelidir.
“Bir filtreleme yöntemi seçiniz” bölümündeki alt sekmelerde eştrendleşim için
kullanılacak filtreleme yöntemlerinden biri seçilmelidir. Bu bölüm öntanımlı olarak
Hodrick-Prescott filtresi seçili olarak gelmektedir.
“Lambda değerini giriniz” bölümü sadece HP filtresi seçili iken çalışmaktadır ve
bu bölüme HP filtresinde kullanılacak olan düzleştirme parametresi lambdanın
alacağı değer girilmelidir. Bu değer öntanımlı olarak 100’dür.
Eğer arayüzün en sonunda bulunan seçeneklerden “Kırılganlık Analizi” seçeneği
seçilir ise Dual Adjustment programı uygulanacak yöntemler için bir kırılganlık
analizi yapacaktır. “Kırılganlık Analizinde Kullanılacak Yıl Sayısı” bölümüne bu
analizde kaç yıllık bir dönemin kullanılacağı bilgisi girilmelidir.
Gereken bilgilerin hepsi girildiği zaman “OK” tuşuna basılırsa aşağıdaki sonuç
ekranı ile karşılaşılır;
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Bu sonuç ekranında 2 ve 3. Satırlarda sırasıyla Cotrending analizi için test istatistiği
ve bu istatistiğin olasılık değeri raporlanmaktadır.
Satır 7 ile 10 arasında sabit terimden başlamak üzere uzun dönem katsayıları ve bu
katsayıların standart hataları ile t istatistikleri raporlanmaktadır.
Satır 14 ile 16 arasında kısa dönem katsayıları, bu katsayıların standart hataları ve
t istatistikleri raporlanmaktadır.
20 ve 21. Satırlarda eşbütünleşme (Engle-Granger) testi sonuçları ve satır 25 ile 28
arasında ise standart eşbütünleşim prosedüründeki uzun dönem katsayıları
raporlanmaktadır. Burada uzun dönemli katsayılar ve ilgili standart hatalar EngleYoo 3 aşamalı tahmin yöntemi ile elde edilmiştir.
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EK 2. Dual Adjustment Yazılımı Kodları.
%sayi = ""
%dep = ""
%reg1 = ""
%reg2 = ""
%reg3 = ""
%reg4 = ""
%reg5 = ""
%reg6 = ""
%filtering="Bir filtreleme yöntemi seçiniz"
%fmethod="Hodrick-Prescott
Baxter-King
CristianoFitzgerald"
%reg7 = "100"
%reg8 =""
!b=1
!a=0
!urtst=1
vector(1) yontem = 2
!result
=
@uidialog("caption",
"İkili
Uyarlanma
Analizi","edit", %sayi, "k'yı giriniz","edit", %dep,
"Bağımlı Değişkeni Giriniz","edit",%reg1, "1. Regressörü
Giriniz",
"edit",%reg2,
"2.
Regressörü
Giriniz",
"edit",%reg3, "3. Regressörü Giriniz", "edit",%reg4, "4.
Regressörü
Giriniz",
"edit",%reg5,
"5.
Regressörü
Giriniz",
"edit",%reg6,
"6.
Regressörü
Giriniz","list",!urtst,%filtering,%fmethod,"edit",
%reg7, "Lambda değerini giriniz (Sadece HP Filtresinde
geçerlidir)", "edit", %reg8, "Kırılganlik Analizinde
Kullanılacak Yıl Sayısı (Sadece Kırılganlık Analizinde
Geçerlidir)","check", !b, "Intercept", "check", !a,
"Kırılganlık Analizi")
'HP Filtreleme Bölümü
if !a=0 then
if !urtst=1 then
if !b=1 then
if %sayi=3 then {%dep}.hpf(lambda={%reg7}) {%dep}trend
@ {%dep}gap
{%reg1}.hpf(lambda={%reg7}) {%reg1}trend @ {%reg1}gap
endif
if %sayi=4 then {%dep}.hpf(lambda={%reg7}) {%dep}trend
@ {%dep}gap
{%reg1}.hpf(lambda={%reg7}) {%reg1}trend @ {%reg1}gap
{%reg2}.hpf(lambda={%reg7}) {%reg2}trend @ {%reg2}gap
endif
if %sayi=5 then {%dep}.hpf(lambda={%reg7}) {%dep}trend
@ {%dep}gap

78

{%reg1}.hpf(lambda={%reg7}) {%reg1}trend @ {%reg1}gap
{%reg2}.hpf(lambda={%reg7}) {%reg2}trend @ {%reg2}gap
{%reg3}.hpf(lambda={%reg7}) {%reg3}trend @ {%reg3}gap
endif
endif
endif
'BK FILTER
if !urtst=2 then
if !b=1 then
if
%sayi=3
then
{%dep}.bpf(noncyc={%dep}trend)
{%dep}gap
{%reg1}.bpf(noncyc={%reg1}trend) {%reg1}gap
endif
if
%sayi=4
then
{%dep}.bpf(noncyc={%dep}trend)
{%dep}gap
{%reg1}.bpf(noncyc={%reg1}trend) {%reg1}gap
{%reg2}.bpf(noncyc={%reg2}trend) {%reg2}gap
endif
if
%sayi=5
then
{%dep}.bpf(noncyc={%dep}trend)
{%dep}gap
{%reg1}.bpf(noncyc={%reg1}trend) {%reg1}gap
{%reg2}.bpf(noncyc={%reg2}trend) {%reg2}gap
{%reg3}.bpf(noncyc={%reg3}trend) {%reg3}gap
endif
endif
endif
'CF FILTER
if !urtst=3 then
if !b=1 then
if
%sayi=3
then
{%dep}.bpf(type=cffix,
noncyc={%dep}trend) {%dep}gap
{%reg1}.bpf(type=cffix, iorder=1, noncyc={%reg1}trend)
endif
if
%sayi=4
then
{%dep}.bpf(type=cffix,
noncyc={%dep}trend) {%dep}gap
{%reg1}.bpf(type=cffix, iorder=1, noncyc={%reg1}trend)
{%reg2}.bpf(type=cffix, iorder=1, noncyc={%reg2}trend)
endif
if
%sayi=5
then
{%dep}.bpf(type=cffix,
noncyc={%dep}trend) {%dep}gap
{%reg1}.bpf(type=cffix, iorder=1, noncyc={%reg1}trend)
{%reg2}.bpf(type=cffix, iorder=1, noncyc={%reg2}trend)
{%reg3}.bpf(type=cffix, iorder=1, noncyc={%reg3}trend)
endif
endif

iorder=1,
{%reg1}gap
iorder=1,
{%reg1}gap
{%reg2}gap
iorder=1,
{%reg1}gap
{%reg2}gap
{%reg3}gap
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endif
'İlk Aşama Regresyonları
if !b=1 then
if %sayi=3 then equation eq4.ls {%dep} c {%reg1}
series resideg=resid
freeze(mode=overwrite, tableeg) eq4.ls {%dep} c {%reg1}
endif
if %sayi=4 then equation eq4.ls {%dep} c {%reg1} {%reg2}
series resideg=resid
freeze(mode=overwrite, tableeg) eq4.ls {%dep} c {%reg1}
{%reg2}
endif
if %sayi=5 then equation eq4.ls {%dep} c {%reg1} {%reg2}
{%reg3}
series resideg=resid
freeze(mode=overwrite, tableeg) eq4.ls {%dep} c {%reg1}
{%reg2} {%reg3}
endif
endif
if !b=1 then
for !j=1 to 70
if tableeg(!j,1)= "C" then
scalar ilksayi=!j
endif
NEXT
if %sayi=3 then
scalar ilkegc =@val(tableeg(ilksayi,2))
scalar ilkegcse=@val(tableeg(ilksayi,3))
scalar ilkegct=@val(tableeg(ilksayi,4))
scalar ilkegcp=@val(tableeg(ilksayi,5))
scalar ilkegb1=@val(tableeg(ilksayi+1,2))
scalar ilkegb1se=@val(tableeg(ilksayi+1,3))
scalar ilkegb1t=@val(tableeg(ilksayi+1,4))
scalar ilkegb1p=@val(tableeg(ilksayi+1,5))
endif
if %sayi=4 then
scalar ilkegc =@val(tableeg(ilksayi,2))
scalar ilkegcse=@val(tableeg(ilksayi,3))
scalar ilkegct=@val(tableeg(ilksayi,4))
scalar ilkegcp=@val(tableeg(ilksayi,5))
scalar ilkegb1=@val(tableeg(ilksayi+1,2))
scalar ilkegb1se=@val(tableeg(ilksayi+1,3))
scalar ilkegb1t=@val(tableeg(ilksayi+1,4))
scalar ilkegb1p=@val(tableeg(ilksayi+1,5))
scalar ilkegb2=@val(tableeg(ilksayi+2,2))
scalar ilkegb2se=@val(tableeg(ilksayi+2,3))
scalar ilkegb2t=@val(tableeg(ilksayi+2,4))
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scalar ilkegb2p=@val(tableeg(ilksayi+2,5))
endif
if %sayi=5 then
scalar ilkegc =@val(tableeg(ilksayi,2))
scalar ilkegcse=@val(tableeg(ilksayi,3))
scalar ilkegct=@val(tableeg(ilksayi,4))
scalar ilkegcp=@val(tableeg(ilksayi,5))
scalar ilkegb1=@val(tableeg(ilksayi+1,2))
scalar ilkegb1se=@val(tableeg(ilksayi+1,3))
scalar ilkegb1t=@val(tableeg(ilksayi+1,4))
scalar ilkegb1p=@val(tableeg(ilksayi+1,5))
scalar ilkegb2=@val(tableeg(ilksayi+2,2))
scalar ilkegb2se=@val(tableeg(ilksayi+2,3))
scalar ilkegb2t=@val(tableeg(ilksayi+2,4))
scalar ilkegb2p=@val(tableeg(ilksayi+2,5))
scalar ilkegb3=@val(tableeg(ilksayi+3,2))
scalar ilkegb3se=@val(tableeg(ilksayi+3,3))
scalar ilkegb3t=@val(tableeg(ilksayi+3,4))
scalar ilkegb3p=@val(tableeg(ilksayi+3,5))
endif
endif
'Cointegration Aşaması
if !b=1 then
if %sayi=3 then
equation egcoint.cointreg {%dep} c {%reg1}
freeze(mode=overwrite,
tableeg1)
egcoint.coint(method=eg) {%dep} c {%reg1}
endif
if %sayi=4 then
equation egcoint.cointreg {%dep} c {%reg1} {%reg2}
freeze(mode=overwrite,
tableeg1)
egcoint.coint(method=eg) {%dep} c {%reg1} {%reg2}
endif
if %sayi=5 then
equation egcoint.cointreg {%dep} c {%reg1} {%reg2}
{%reg3}
freeze(mode=overwrite,
tableeg1)
egcoint.coint(method=eg)
{%dep}
c
{%reg1}
{%reg2}
{%reg3}
endif
for !j=1 to 70
if tableeg1(!j,1)="Engle-Granger tau-statistic" then
scalar egt=@val(tableeg1(!j,3))
scalar egp=@val(tableeg1(!j,4))
endif
NEXT
endif
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'Stepwise Regresyon Bölümü
equation eq2
if !b=1 then
if %sayi=3 then
equation eq3s.stepls(ftol=0.1, btol=0.1, back) d({%dep})
c d({%reg1}) resideg(-1) @ d({%dep}(-1)) d({%dep}(-2))
d({%reg1}(-1)) d({%reg1}(-2))
series residsoneg =resid
freeze(mode=overwrite, tableeg3s) eq2.stepls(ftol=0.1,
btol=0.1, back) d({%dep}) c d({%reg1}) resideg(-1) @
d({%dep}(-1)) d({%dep}(-2)) d({%reg1}(-1)) d({%reg1}(2))
endif
if %sayi=4 then
equation eq3s.stepls(ftol=0.1, btol=0.1, back) d({%dep})
c d({%reg1}) d({%reg2}) resideg(-1) @ d({%dep}(-1))
d({%dep}(-2)) d({%reg1}(-1)) d({%reg1}(-2)) d({%reg2}(1)) d({%reg2}(-2))
series residsoneg =resid
freeze(mode=overwrite, tableeg3s) eq2.stepls(ftol=0.1,
btol=0.1, back) d({%dep}) c d({%reg1}) d({%reg2})
resideg(-1) @ d({%dep}(-1)) d({%dep}(-2)) d({%reg1}(-1))
d({%reg1}(-2)) d({%reg2}(-1)) d({%reg2}(-2))
endif
if %sayi=5 then
equation eq3s.stepls(ftol=0.1, btol=0.1, back) d({%dep})
c d({%reg1}) d({%reg2}) d({%reg3}) resideg(-1) @
d({%dep}(-1)) d({%dep}(-2)) d({%reg1}(-1)) d({%reg1}(2))
d({%reg2}(-1))
d({%reg2}(-2))
d({%reg3}(-1))
d({%reg3}(-2))
series residsoneg =resid
freeze(mode=overwrite, tableeg3s) eq2.stepls(ftol=0.1,
btol=0.1, back) d({%dep}) c d({%reg1}) d({%reg2})
d({%reg3}) resideg(-1) @ d({%dep}(-1)) d({%dep}(-2))
d({%reg1}(-1))
d({%reg1}(-2))
d({%reg2}(-1))
d({%reg2}(-2)) d({%reg3}(-1)) d({%reg3}(-2))
endif
for !j=1 to 70
if tableeg3s(!j,1)="RESIDEG(-1)" then
scalar b4 = @val(tableeg3s(!j,2))
endif
NEXT
endif
if !b=1 then
if %sayi=3 then
freeze(mode=overwrite, tableeg4) eq4.ls residsoneg c
b4*{%reg1}(-1)
endif
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if %sayi=4 then
freeze(mode=overwrite, tableeg4) eq4.ls residsoneg
b4*{%reg1}(-1) b4*{%reg2}(-1)
endif
if %sayi=5 then
freeze(mode=overwrite, tableeg4) eq4.ls residsoneg
b4*{%reg1}(-1) b4*{%reg2}(-1) b4*{%reg3}(-1)
endif
endif
if !b=1 then
for !j=1 to 70
if tableeg4(!j,1)="C" then scalar ikincisayi=!j
endif
NEXT
if %sayi=3 then
scalar sonegc=@val(tableeg4(ikincisayi,2))
scalar sonegb1=@val(tableeg4(ikincisayi+1,2))
scalar unbiasegcsh =@val(tableeg4(ikincisayi,3))
scalar unbiasegb1sh=@val(tableeg4(ikincisayi+1,3))
scalar unbiasegc=ilkegc+sonegc
scalar unbiasegb1=ilkegb1+sonegb1
scalar unbiasegct=unbiasegc/unbiasegcsh
scalar unbiasegb1t=unbiasegb1/unbiasegb1sh
endif
if %sayi=4 then
scalar sonegc=@val(tableeg4(ikincisayi,2))
scalar sonegb1=@val(tableeg4(ikincisayi+1,2))
scalar sonegb2=@val(tableeg4(ikincisayi+2,2))
scalar unbiasegcsh =@val(tableeg4(ikincisayi,3))
scalar unbiasegb1sh=@val(tableeg4(ikincisayi+1,3))
scalar unbiasegb2sh=@val(tableeg4(ikincisayi+2,3))
scalar unbiasegc=ilkegc+sonegc
scalar unbiasegb1=ilkegb1+sonegb1
scalar unbiasegb2=ilkegb2+sonegb2
scalar unbiasegct=unbiasegc/unbiasegcsh
scalar unbiasegb1t=unbiasegb1/unbiasegb1sh
scalar unbiasegb2t=unbiasegb2/unbiasegb2sh
endif
if %sayi=5 then
scalar sonegc=@val(tableeg4(ikincisayi,2))
scalar sonegb1=@val(tableeg4(ikincisayi+1,2))
scalar sonegb2=@val(tableeg4(ikincisayi+2,2))
scalar sonegb3=@val(tableeg4(ikincisayi+3,2))
scalar unbiasegcsh =@val(tableeg4(ikincisayi,3))
scalar unbiasegb1sh=@val(tableeg4(ikincisayi+1,3))
scalar unbiasegb2sh=@val(tableeg4(ikincisayi+2,3))
scalar unbiasegb3sh=@val(tableeg4(ikincisayi+3,3))
scalar unbiasegc=ilkegc+sonegc
scalar unbiasegb1=ilkegb1+sonegb1

c

c
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scalar
scalar
scalar
scalar
scalar
scalar
endif
endif

unbiasegb2=ilkegb2+sonegb2
unbiasegb3=ilkegb3+sonegb3
unbiasegct=unbiasegc/unbiasegcsh
unbiasegb1t=unbiasegb1/unbiasegb1sh
unbiasegb2t=unbiasegb2/unbiasegb2sh
unbiasegb3t=unbiasegb3/unbiasegb3sh

'Co-Trending Analizi
'İlk Aşama Regresyonları
if !b=1 then
if %sayi=3 then equation eq4.ls {%dep} c {%reg1}trend
series residhp=resid
freeze(mode=overwrite,
table1)
eq4.ls
{%dep}
c
{%reg1}trend
endif
if %sayi=4 then equation eq4.ls {%dep} c {%reg1}trend
{%reg2}trend
series residhp=resid
freeze(mode=overwrite,
table1)
eq4.ls
{%dep}
c
{%reg1}trend {%reg2}trend
endif
if %sayi=5 then equation eq4.ls {%dep} c {%reg1}trend
{%reg2}trend {%reg3}trend
series residhp=resid
freeze(mode=overwrite,
table1)
eq4.ls
{%dep}
c
{%reg1}trend {%reg2}trend {%reg3}trend
endif
endif
if !b=1 then
for !j=1 to 70
if table1(!j,1)= "C" then
scalar ilksayi=!j
endif
NEXT
if %sayi=3 then
scalar ilkc =@val(table1(ilksayi,2))
scalar ilkcse=@val(table1(ilksayi,3))
scalar ilkct=@val(table1(ilksayi,4))
scalar ilkcp=@val(table1(ilksayi,5))
scalar ilkb1=@val(table1(ilksayi+1,2))
scalar ilkb1se=@val(table1(ilksayi+1,3))
scalar ilkb1t=@val(table1(ilksayi+1,4))
scalar ilkb1p=@val(table1(ilksayi+1,5))
endif
if %sayi=4 then
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scalar ilkc =@val(table1(ilksayi,2))
scalar ilkcse=@val(table1(ilksayi,3))
scalar ilkct=@val(table1(ilksayi,4))
scalar ilkcp=@val(table1(ilksayi,5))
scalar ilkb1=@val(table1(ilksayi+1,2))
scalar ilkb1se=@val(table1(ilksayi+1,3))
scalar ilkb1t=@val(table1(ilksayi+1,4))
scalar ilkb1p=@val(table1(ilksayi+1,5))
scalar ilkb2=@val(table1(ilksayi+2,2))
scalar ilkb2se=@val(table1(ilksayi+2,3))
scalar ilkb2t=@val(table1(ilksayi+2,4))
scalar ilkb2p=@val(table1(ilksayi+2,5))
endif
if %sayi=5 then
scalar ilkc =@val(table1(ilksayi,2))
scalar ilkcse=@val(table1(ilksayi,3))
scalar ilkct=@val(table1(ilksayi,4))
scalar ilkcp=@val(table1(ilksayi,5))
scalar ilkb1=@val(table1(ilksayi+1,2))
scalar ilkb1se=@val(table1(ilksayi+1,3))
scalar ilkb1t=@val(table1(ilksayi+1,4))
scalar ilkb1p=@val(table1(ilksayi+1,5))
scalar ilkb2=@val(table1(ilksayi+2,2))
scalar ilkb2se=@val(table1(ilksayi+2,3))
scalar ilkb2t=@val(table1(ilksayi+2,4))
scalar ilkb2p=@val(table1(ilksayi+2,5))
scalar ilkb3=@val(table1(ilksayi+3,2))
scalar ilkb3se=@val(table1(ilksayi+3,3))
scalar ilkb3t=@val(table1(ilksayi+3,4))
scalar ilkb3p=@val(table1(ilksayi+3,5))
endif
endif
'Cointegration Aşaması
if !b=1 then
if %sayi=3 then
equation eg.cointreg {%dep} c {%reg1}trend
freeze(mode=overwrite,
table)
eg.coint(method=eg)
{%dep} c {%reg1}trend
endif
if %sayi=4 then
equation eg.cointreg {%dep} c {%reg1}trend {%reg2}trend
freeze(mode=overwrite,
table)
eg.coint(method=eg)
{%dep} c {%reg1}trend {%reg2}trend
endif
if %sayi=5 then
equation eg.cointreg {%dep} c {%reg1}trend {%reg2}trend
{%reg3}trend
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freeze(mode=overwrite,
table)
eg.coint(method=eg)
{%dep} c {%reg1}trend {%reg2}trend {%reg3}trend
endif
endif
for !j=1 to 70
if table(!j,1)="Engle-Granger tau-statistic" then
scalar cotrendingt=@val(table(!j,3))
scalar cotrendingp=@val(table(!j,4))
endif
NEXT
equation eq1
if !b=1 then
if %sayi= 3 then
eq1.ls(cov=hac) {%dep}gap {%reg1}gap
freeze(mode=overwrite,
table5)
eq1.ls(cov=hac)
{%dep}gap {%reg1}gap
endif
if %sayi= 4 then
eq1.ls(cov=hac) {%dep}gap {%reg1}gap {%reg2}gap
freeze(mode=overwrite,
table5)
eq1.ls(cov=hac)
{%dep}gap {%reg1}gap {%reg2}gap
endif
if %sayi= 5 then
eq1.ls(cov=hac)
{%dep}gap
{%reg1}gap
{%reg2}gap
{%reg3}gap
freeze(mode=overwrite,
table5)
eq1.ls(cov=hac)
{%dep}gap {%reg1}gap {%reg2}gap {%reg3}gap
endif
endif
if !b=1 then
for !j=1 to 70
if table5(!j,1)="Variable" then scalar ucuncusayi=!j+2
endif
NEXT
if %sayi=3 then
scalar kisadonem1=@val(table5(ucuncusayi,2))
scalar kisadonem1sh=@val(table5(ucuncusayi,3))
scalar kisadonem1t=@val(table5(ucuncusayi,4))
scalar kisadonem1p=@val(table5(ucuncusayi,5))
endif
if %sayi=4 then
scalar kisadonem1=@val(table5(ucuncusayi,2))
scalar kisadonem1sh=@val(table5(ucuncusayi,3))
scalar kisadonem1t=@val(table5(ucuncusayi,4))
scalar kisadonem1p=@val(table5(ucuncusayi,5))
scalar kisadonem2=@val(table5(ucuncusayi+1,2))
scalar kisadonem2sh=@val(table5(ucuncusayi+1,3))
scalar kisadonem2t=@val(table5(ucuncusayi+1,4))
scalar kisadonem2p=@val(table5(ucuncusayi+1,5))
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endif
if %sayi=5 then
scalar kisadonem1=@val(table5(ucuncusayi,2))
scalar kisadonem1sh=@val(table5(ucuncusayi,3))
scalar kisadonem1t=@val(table5(ucuncusayi,4))
scalar kisadonem1p=@val(table5(ucuncusayi,5))
scalar kisadonem2=@val(table5(ucuncusayi+1,2))
scalar kisadonem2sh=@val(table5(ucuncusayi+1,3))
scalar kisadonem2t=@val(table5(ucuncusayi+1,4))
scalar kisadonem2p=@val(table5(ucuncusayi+1,5))
scalar kisadonem3=@val(table5(ucuncusayi+2,2))
scalar kisadonem3sh=@val(table5(ucuncusayi+2,3))
scalar kisadonem3t=@val(table5(ucuncusayi+2,4))
scalar kisadonem3p=@val(table5(ucuncusayi+2,5))
endif
endif
'Stepwise Regresyon Bölümü
equation eq2
if !b=1 then
if %sayi=3 then
equation eq3s.stepls(ftol=0.1, btol=0.1, back) d({%dep})
c d({%reg1}trend) residhp(-1) @ d({%dep}(-1)) d({%dep}(2)) d({%reg1}trend(-1)) d({%reg1}trend(-2))
series residson =resid
freeze(mode=overwrite,
table3)
eq2.stepls(ftol=0.1,
btol=0.1, back) d({%dep}) c d({%reg1}trend) residhp(-1)
@
d({%dep}(-1))
d({%dep}(-2))
d({%reg1}trend(-1))
d({%reg1}trend(-2))
endif
if %sayi=4 then
equation eq3s.stepls(ftol=0.1, btol=0.1, back) d({%dep})
c
d({%reg1}trend)
d({%reg2}trend)
residhp(-1)
@
d({%dep}(-1))
d({%dep}(-2))
d({%reg1}trend(-1))
d({%reg1}trend(-2))
d({%reg2}trend(-1))
d({%reg2}trend(-2))
series residson =resid
freeze(mode=overwrite,
table3)
eq2.stepls(ftol=0.1,
btol=0.1,
back)
d({%dep})
c
d({%reg1}trend)
d({%reg2}trend) residhp(-1) @ d({%dep}(-1)) d({%dep}(2))
d({%reg1}trend(-1))
d({%reg1}trend(-2))
d({%reg2}trend(-1)) d({%reg2}trend(-2))
endif
if %sayi=5 then
equation eq3s.stepls(ftol=0.1, btol=0.1, back) d({%dep})
c
d({%reg1}trend)
d({%reg2}trend)
d({%reg3}trend)
residhp(-1)
@
d({%dep}(-1))
d({%dep}(-2))
d({%reg1}trend(-1))
d({%reg1}trend(-2))
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d({%reg2}trend(-1))
d({%reg2}trend(-2))
d({%reg3}trend(-1)) d({%reg3}trend(-2))
series residson =resid
freeze(mode=overwrite,
table3)
eq2.stepls(ftol=0.1,
btol=0.1,
back)
d({%dep})
c
d({%reg1}trend)
d({%reg2}trend) d({%reg3}trend) residhp(-1) @ d({%dep}(1)) d({%dep}(-2)) d({%reg1}(-1)) d({%reg1}trend(-2))
d({%reg2}trend(-1))
d({%reg2}trend(-2))
d({%reg3}trend(-1)) d({%reg3}trend(-2))
endif
for !j=1 to 70
if table3(!j,1)="RESIDHP(-1)" then
scalar b4 = @val(table3(!j,2))
endif
NEXT
endif
if !b=1 then
if %sayi=3 then
freeze(mode=overwrite,
table2)
eq4.ls
residson
c
b4*{%reg1}trend(-1)
endif
if %sayi=4 then
freeze(mode=overwrite,
table2)
eq4.ls
residson
c
b4*{%reg1}trend(-1) b4*{%reg2}trend(-1)
endif
if %sayi=5 then
freeze(mode=overwrite,
table2)
eq4.ls
residson
c
b4*{%reg1}trend(-1)
b4*{%reg2}trend(-1)
b4*{%reg3}trend(-1)
endif
endif
if !b=1 then
for !j=1 to 70
if table2(!j,1)="C" then scalar ikincisayi=!j
endif
NEXT
if %sayi=3 then
scalar sonc=@val(table2(ikincisayi,2))
scalar sonb1=@val(table2(ikincisayi+1,2))
scalar unbiascsh =@val(table2(ikincisayi,3))
scalar unbiasb1sh=@val(table2(ikincisayi+1,3))
scalar unbiasc=ilkegc+sonc
scalar unbiasb1=ilkegb1+sonb1
scalar unbiasct=unbiasc/unbiascsh
scalar unbiasb1t=unbiasb1/unbiasb1sh
endif
if %sayi=4 then
scalar sonc=@val(table2(ikincisayi,2))
scalar sonb1=@val(table2(ikincisayi+1,2))
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scalar sonb2=@val(table2(ikincisayi+2,2))
scalar unbiascsh =@val(table2(ikincisayi,3))
scalar unbiasb1sh=@val(table2(ikincisayi+1,3))
scalar unbiasb2sh=@val(table2(ikincisayi+2,3))
scalar unbiasc=ilkegc+sonc
scalar unbiasb1=ilkegb1+sonb1
scalar unbiasb2=ilkegb2+sonb2
scalar unbiasct=unbiasc/unbiascsh
scalar unbiasb1t=unbiasb1/unbiasb1sh
scalar unbiasb2t=unbiasb2/unbiasb2sh
endif
if %sayi=5 then
scalar sonc=@val(table2(ikincisayi,2))
scalar sonb1=@val(table2(ikincisayi+1,2))
scalar sonb2=@val(table2(ikincisayi+2,2))
scalar sonb3=@val(table2(ikincisayi+3,2))
scalar unbiascsh =@val(table2(ikincisayi,3))
scalar unbiasb1sh=@val(table2(ikincisayi+1,3))
scalar unbiasb2sh=@val(table2(ikincisayi+2,3))
scalar unbiasb3sh=@val(table2(ikincisayi+3,3))
scalar unbiasc=ilkegc+sonc
scalar unbiasb1=ilkegb1+sonb1
scalar unbiasb2=ilkegb2+sonb2
scalar unbiasb3=ilkegb3+sonb3
scalar unbiasct=unbiasc/unbiascsh
scalar unbiasb1t=unbiasb1/unbiasb1sh
scalar unbiasb2t=unbiasb2/unbiasb2sh
scalar unbiasb3t=unbiasb3/unbiasb3sh
endif
endif
if !b=1 then
if %sayi=3 then
table table4
table4(1,1) = "Cotrending Analizi"
table4(2,1) = "t:"
table4(3,1) = "p:"
table4(2,2) =cotrendingt
table4(3,2)= cotrendingp
table4(5,1) = "Uzun Dönem Katsayıları"
table4(6,1) ="Değişken"
table4(6,2) ="Katsayı"
table4(6,3) ="sh"
table4(6,4) ="t"
table4(7,1) ="c"
table4(8,1) = "x1"
table4(7,2) = unbiasc
table4(7,3) = unbiascsh
table4(7,4) = unbiasct
table4(8,2) = unbiasb1
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table4(8,3) =unbiasb1sh
table4(8,4)= unbiasb1t
table4(14,1) = "Cointegrasyon Analizi"
table4(15,1) = "t:"
table4(16,1) = "p:"
table4(15,2) =egt
table4(16,2)= egp
table4(18,1) = "Uzun Dönem Katsayıları"
table4(19,1) ="Değişken"
table4(19,2) ="Katsayı"
table4(19,3) ="sh"
table4(19,4) ="t"
table4(20,1) ="c"
table4(21,1) ="x1"
table4(20,2) = unbiasegc
table4(20,3) = unbiasegcsh
table4(20,4) = unbiasegct
table4(21,2) = unbiasegb1
table4(21,3) =unbiasegb1sh
table4(21,4)= unbiasegb1t
table4(10,1)="Kısa Dönem Analiz"
table4(11,1)= "Değişken"
table4(11,2)= "Katsayi"
table4(11,3)="sh"
table4(11,4)="t"
table4(11,5)="p"
table4(12,1)="x1"
table4(12,2)=kisadonem1
table4(12,3)=kisadonem1sh
table4(12,4)=kisadonem1t
table4(12,5)=kisadonem1p
endif
if %sayi=4 then
table table4
table4(1,1) = "Cotrending Analizi"
table4(2,1) = "t:"
table4(3,1) = "p:"
table4(2,2) =cotrendingt
table4(3,2)= cotrendingp
table4(5,1) = "Uzun Dönem Katsayıları"
table4(6,1) ="Değişken"
table4(6,2) ="Katsayı"
table4(6,3) ="sh"
table4(6,4) ="t"
table4(7,1) ="c"
table4(8,1) = "x1"
table4(9,1) ="x2"
table4(7,2) = unbiasc
table4(7,3) = unbiascsh
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table4(7,4) = unbiasct
table4(8,2) = unbiasb1
table4(8,3) =unbiasb1sh
table4(8,4)= unbiasb1t
table4(9,2) = unbiasb2
table4(9,3) =unbiasb2sh
table4(9,4)= unbiasb2t
table4(11,1)="Kısa Dönem Analiz"
table4(12,1)= "Değişken"
table4(12,2)= "Katsayi"
table4(12,3)="sh"
table4(12,4)="t"
table4(12,5)="p"
table4(13,1)="x1"
table4(13,2)=kisadonem1
table4(13,3)=kisadonem1sh
table4(13,4)=kisadonem1t
table4(13,5)=kisadonem1p
table4(14,1)="x2"
table4(14,2)=kisadonem2
table4(14,3)=kisadonem2sh
table4(14,4)=kisadonem2t
table4(14,5)=kisadonem2p
table4(17,1) = "Cointegrasyon Analizi"
table4(18,1) = "t:"
table4(19,1) = "p:"
table4(18,2) =egt
table4(19,2)= egp
table4(21,1) = "Uzun Dönem Katsayıları"
table4(22,1) ="Değişken"
table4(22,2) ="Katsayı"
table4(22,3) ="sh"
table4(22,4) ="t"
table4(23,1) ="c"
table4(24,1) ="x1"
table4(23,2) = unbiasegc
table4(23,3) = unbiasegcsh
table4(23,4) = unbiasegct
table4(24,2) = unbiasegb1
table4(24,3) =unbiasegb1sh
table4(24,4)= unbiasegb1t
table4(25,1) ="x2"
table4(25,2) = unbiasegb2
table4(25,3) =unbiasegb2sh
table4(25,4)= unbiasegb2t
endif
if %sayi=5 then
table table4
table4(1,1) = "Cotrending Analizi"
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table4(2,1) = "t:"
table4(3,1) = "p:"
table4(2,2) =cotrendingt
table4(3,2)= cotrendingp
table4(5,1) = "Uzun Dönem Katsayıları"
table4(6,1) ="Değişken"
table4(6,2) ="Katsayı"
table4(6,3) ="sh"
table4(6,4) ="t"
table4(7,1) ="c"
table4(8,1) = "x1"
table4(9,1) ="x2"
table4(10,1) ="x3"
table4(7,2) = unbiasc
table4(7,3) = unbiascsh
table4(7,4) = unbiasct
table4(8,2) = unbiasb1
table4(8,3) =unbiasb1sh
table4(8,4)= unbiasb1t
table4(9,2) = unbiasb2
table4(9,3) =unbiasb2sh
table4(9,4)= unbiasb2t
table4(10,2) = unbiasb3
table4(10,3) =unbiasb3sh
table4(10,4)= unbiasb3t
table4(12,1)="Kısa Dönem Analiz"
table4(13,1)= "Değişken"
table4(13,2)= "Katsayi"
table4(13,3)="sh"
table4(13,4)="t"
table4(13,5)="p"
table4(14,1)="x1"
table4(14,2)=kisadonem1
table4(14,3)=kisadonem1sh
table4(14,4)=kisadonem1t
table4(14,5)=kisadonem1p
table4(15,1)="x2"
table4(15,2)=kisadonem2
table4(15,3)=kisadonem2sh
table4(15,4)=kisadonem2t
table4(15,5)=kisadonem2p
table4(16,1)="x3"
table4(16,2)=kisadonem3
table4(16,3)=kisadonem3sh
table4(16,4)=kisadonem3t
table4(16,5)=kisadonem3p
table4(19,1) = "Cointegrasyon Analizi"
table4(20,1) = "t:"
table4(21,1) = "p:"
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table4(20,2) =egt
table4(21,2)= egp
table4(23,1) = "Uzun Dönem Katsayıları"
table4(24,1) ="Değişken"
table4(24,2) ="Katsayı"
table4(24,3) ="sh"
table4(24,4) ="t"
table4(25,1) ="c"
table4(26,1) ="x1"
table4(25,2) = unbiasegc
table4(25,3) = unbiasegcsh
table4(25,4) = unbiasegct
table4(26,2) = unbiasegb1
table4(26,3) =unbiasegb1sh
table4(26,4)= unbiasegb1t
table4(27,1) ="x2"
table4(27,2) = unbiasegb2
table4(27,3) =unbiasegb2sh
table4(27,4)= unbiasegb2t
table4(28,1) ="x3"
table4(28,2) = unbiasegb3
table4(28,3) =unbiasegb3sh
table4(28,4)= unbiasegb3t
endif
endif
endif
'HP Filtreleme Bölümü
if !a=1 then
matrix({%reg8},4) criticalv
endif
if !a=1 then
!reps = {%reg8}
smpl @first @last
for !o=1 to !reps
smpl @first @last-(!reps)+(!o)
if !urtst=1 then
if !b=1 then
if %sayi=3 then {%dep}.hpf(lambda={%reg7}) {%dep}trend
@ {%dep}gap
{%reg1}.hpf(lambda={%reg7}) {%reg1}trend @ {%reg1}gap
endif
if %sayi=4 then {%dep}.hpf(lambda={%reg7}) {%dep}trend
@ {%dep}gap
{%reg1}.hpf(lambda={%reg7}) {%reg1}trend @ {%reg1}gap
{%reg2}.hpf(lambda={%reg7}) {%reg2}trend @ {%reg2}gap
endif
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if %sayi=5 then {%dep}.hpf(lambda={%reg7}) {%dep}trend
@ {%dep}gap
{%reg1}.hpf(lambda={%reg7}) {%reg1}trend @ {%reg1}gap
{%reg2}.hpf(lambda={%reg7}) {%reg2}trend @ {%reg2}gap
{%reg3}.hpf(lambda={%reg7}) {%reg3}trend @ {%reg3}gap
endif
endif
endif
'BK FILTER
if !urtst=2 then
if !b=1 then
if
%sayi=3
then
{%dep}.bpf(noncyc={%dep}trend)
{%dep}gap
{%reg1}.bpf(noncyc={%reg1}trend) {%reg1}gap
endif
if
%sayi=4
then
{%dep}.bpf(noncyc={%dep}trend)
{%dep}gap
{%reg1}.bpf(noncyc={%reg1}trend) {%reg1}gap
{%reg2}.bpf(noncyc={%reg2}trend) {%reg2}gap
endif
if
%sayi=5
then
{%dep}.bpf(noncyc={%dep}trend)
{%dep}gap
{%reg1}.bpf(noncyc={%reg1}trend) {%reg1}gap
{%reg2}.bpf(noncyc={%reg2}trend) {%reg2}gap
{%reg3}.bpf(noncyc={%reg3}trend) {%reg3}gap
endif
endif
endif
'CF FILTER
if !urtst=3 then
if !b=1 then
if
%sayi=3
then
{%dep}.bpf(type=cffix,
noncyc={%dep}trend) {%dep}gap
{%reg1}.bpf(type=cffix, iorder=1, noncyc={%reg1}trend)
endif
if
%sayi=4
then
{%dep}.bpf(type=cffix,
noncyc={%dep}trend) {%dep}gap
{%reg1}.bpf(type=cffix, iorder=1, noncyc={%reg1}trend)
{%reg2}.bpf(type=cffix, iorder=1, noncyc={%reg2}trend)
endif
if
%sayi=5
then
{%dep}.bpf(type=cffix,
noncyc={%dep}trend) {%dep}gap
{%reg1}.bpf(type=cffix, iorder=1, noncyc={%reg1}trend)
{%reg2}.bpf(type=cffix, iorder=1, noncyc={%reg2}trend)
{%reg3}.bpf(type=cffix, iorder=1, noncyc={%reg3}trend)

iorder=1,
{%reg1}gap
iorder=1,
{%reg1}gap
{%reg2}gap
iorder=1,
{%reg1}gap
{%reg2}gap
{%reg3}gap
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endif
endif
endif
'İlk Aşama Regresyonları
if !b=1 then
if %sayi=3 then equation eq4.ls {%dep} c {%reg1}
series resideg=resid
freeze(mode=overwrite, tableeg) eq4.ls {%dep} c {%reg1}
endif
if %sayi=4 then equation eq4.ls {%dep} c {%reg1} {%reg2}
series resideg=resid
freeze(mode=overwrite, tableeg) eq4.ls {%dep} c {%reg1}
{%reg2}
endif
if %sayi=5 then equation eq4.ls {%dep} c {%reg1} {%reg2}
{%reg3}
series resideg=resid
freeze(mode=overwrite, tableeg) eq4.ls {%dep} c {%reg1}
{%reg2} {%reg3}
endif
endif
if !b=1 then
for !j=1 to 70
if tableeg(!j,1)= "C" then
scalar ilksayi=!j
endif
NEXT
if %sayi=3 then
scalar ilkegc =@val(tableeg(ilksayi,2))
scalar ilkegcse=@val(tableeg(ilksayi,3))
scalar ilkegct=@val(tableeg(ilksayi,4))
scalar ilkegcp=@val(tableeg(ilksayi,5))
scalar ilkegb1=@val(tableeg(ilksayi+1,2))
scalar ilkegb1se=@val(tableeg(ilksayi+1,3))
scalar ilkegb1t=@val(tableeg(ilksayi+1,4))
scalar ilkegb1p=@val(tableeg(ilksayi+1,5))
endif
if %sayi=4 then
scalar ilkegc =@val(tableeg(ilksayi,2))
scalar ilkegcse=@val(tableeg(ilksayi,3))
scalar ilkegct=@val(tableeg(ilksayi,4))
scalar ilkegcp=@val(tableeg(ilksayi,5))
scalar ilkegb1=@val(tableeg(ilksayi+1,2))
scalar ilkegb1se=@val(tableeg(ilksayi+1,3))
scalar ilkegb1t=@val(tableeg(ilksayi+1,4))
scalar ilkegb1p=@val(tableeg(ilksayi+1,5))
scalar ilkegb2=@val(tableeg(ilksayi+2,2))
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scalar ilkegb2se=@val(tableeg(ilksayi+2,3))
scalar ilkegb2t=@val(tableeg(ilksayi+2,4))
scalar ilkegb2p=@val(tableeg(ilksayi+2,5))
endif
if %sayi=5 then
scalar ilkegc =@val(tableeg(ilksayi,2))
scalar ilkegcse=@val(tableeg(ilksayi,3))
scalar ilkegct=@val(tableeg(ilksayi,4))
scalar ilkegcp=@val(tableeg(ilksayi,5))
scalar ilkegb1=@val(tableeg(ilksayi+1,2))
scalar ilkegb1se=@val(tableeg(ilksayi+1,3))
scalar ilkegb1t=@val(tableeg(ilksayi+1,4))
scalar ilkegb1p=@val(tableeg(ilksayi+1,5))
scalar ilkegb2=@val(tableeg(ilksayi+2,2))
scalar ilkegb2se=@val(tableeg(ilksayi+2,3))
scalar ilkegb2t=@val(tableeg(ilksayi+2,4))
scalar ilkegb2p=@val(tableeg(ilksayi+2,5))
scalar ilkegb3=@val(tableeg(ilksayi+3,2))
scalar ilkegb3se=@val(tableeg(ilksayi+3,3))
scalar ilkegb3t=@val(tableeg(ilksayi+3,4))
scalar ilkegb3p=@val(tableeg(ilksayi+3,5))
endif
endif
'Cointegration Aşaması
if !b=1 then
if %sayi=3 then
equation egcoint.cointreg {%dep} c {%reg1}
freeze(mode=overwrite,
tableeg1)
egcoint.coint(method=eg) {%dep} c {%reg1}
endif
if %sayi=4 then
equation egcoint.cointreg {%dep} c {%reg1} {%reg2}
freeze(mode=overwrite,
tableeg1)
egcoint.coint(method=eg) {%dep} c {%reg1} {%reg2}
endif
if %sayi=5 then
equation egcoint.cointreg {%dep} c {%reg1} {%reg2}
{%reg3}
freeze(mode=overwrite,
tableeg1)
egcoint.coint(method=eg)
{%dep}
c
{%reg1}
{%reg2}
{%reg3}
endif
for !j=1 to 70
if tableeg1(!j,1)="Engle-Granger tau-statistic" then
scalar egt=@val(tableeg1(!j,3))
scalar egp=@val(tableeg1(!j,4))
endif
NEXT
endif
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'Stepwise Regresyon Bölümü
equation eq2
if !b=1 then
if %sayi=3 then
equation eq3s.stepls(ftol=0.1, btol=0.1, back) d({%dep})
c d({%reg1}) resideg(-1) @ d({%dep}(-1)) d({%dep}(-2))
d({%reg1}(-1)) d({%reg1}(-2))
series residsoneg =resid
freeze(mode=overwrite, tableeg3s) eq2.stepls(ftol=0.1,
btol=0.1, back) d({%dep}) c d({%reg1}) resideg(-1) @
d({%dep}(-1)) d({%dep}(-2)) d({%reg1}(-1)) d({%reg1}(2))
endif
if %sayi=4 then
equation eq3s.stepls(ftol=0.1, btol=0.1, back) d({%dep})
c d({%reg1}) d({%reg2}) resideg(-1) @ d({%dep}(-1))
d({%dep}(-2)) d({%reg1}(-1)) d({%reg1}(-2)) d({%reg2}(1)) d({%reg2}(-2))
series residsoneg =resid
freeze(mode=overwrite, tableeg3s) eq2.stepls(ftol=0.1,
btol=0.1, back) d({%dep}) c d({%reg1}) d({%reg2})
resideg(-1) @ d({%dep}(-1)) d({%dep}(-2)) d({%reg1}(-1))
d({%reg1}(-2)) d({%reg2}(-1)) d({%reg2}(-2))
endif
if %sayi=5 then
equation eq3s.stepls(ftol=0.1, btol=0.1, back) d({%dep})
c d({%reg1}) d({%reg2}) d({%reg3}) resideg(-1) @
d({%dep}(-1)) d({%dep}(-2)) d({%reg1}(-1)) d({%reg1}(2))
d({%reg2}(-1))
d({%reg2}(-2))
d({%reg3}(-1))
d({%reg3}(-2))
series residsoneg =resid
freeze(mode=overwrite, tableeg3s) eq2.stepls(ftol=0.1,
btol=0.1, back) d({%dep}) c d({%reg1}) d({%reg2})
d({%reg3}) resideg(-1) @ d({%dep}(-1)) d({%dep}(-2))
d({%reg1}(-1))
d({%reg1}(-2))
d({%reg2}(-1))
d({%reg2}(-2)) d({%reg3}(-1)) d({%reg3}(-2))
endif
for !j=1 to 70
if tableeg3s(!j,1)="RESIDEG(-1)" then
scalar b4 = @val(tableeg3s(!j,2))
endif
NEXT
endif
if !b=1 then
if %sayi=3 then
freeze(mode=overwrite, tableeg4) eq4.ls residsoneg c
b4*{%reg1}(-1)
endif
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if %sayi=4 then
freeze(mode=overwrite, tableeg4) eq4.ls residsoneg
b4*{%reg1}(-1) b4*{%reg2}(-1)
endif
if %sayi=5 then
freeze(mode=overwrite, tableeg4) eq4.ls residsoneg
b4*{%reg1}(-1) b4*{%reg2}(-1) b4*{%reg3}(-1)
endif
endif
if !b=1 then
for !j=1 to 70
if tableeg4(!j,1)="C" then scalar ikincisayi=!j
endif
NEXT
if %sayi=3 then
scalar sonegc=@val(tableeg4(ikincisayi,2))
scalar sonegb1=@val(tableeg4(ikincisayi+1,2))
scalar unbiasegcsh =@val(tableeg4(ikincisayi,3))
scalar unbiasegb1sh=@val(tableeg4(ikincisayi+1,3))
scalar unbiasegc=ilkegc+sonegc
scalar unbiasegb1=ilkegb1+sonegb1
scalar unbiasegct=unbiasegc/unbiasegcsh
scalar unbiasegb1t=unbiasegb1/unbiasegb1sh
endif
if %sayi=4 then
scalar sonegc=@val(tableeg4(ikincisayi,2))
scalar sonegb1=@val(tableeg4(ikincisayi+1,2))
scalar sonegb2=@val(tableeg4(ikincisayi+2,2))
scalar unbiasegcsh =@val(tableeg4(ikincisayi,3))
scalar unbiasegb1sh=@val(tableeg4(ikincisayi+1,3))
scalar unbiasegb2sh=@val(tableeg4(ikincisayi+2,3))
scalar unbiasegc=ilkegc+sonegc
scalar unbiasegb1=ilkegb1+sonegb1
scalar unbiasegb2=ilkegb2+sonegb2
scalar unbiasegct=unbiasegc/unbiasegcsh
scalar unbiasegb1t=unbiasegb1/unbiasegb1sh
scalar unbiasegb2t=unbiasegb2/unbiasegb2sh
endif
if %sayi=5 then
scalar sonegc=@val(tableeg4(ikincisayi,2))
scalar sonegb1=@val(tableeg4(ikincisayi+1,2))
scalar sonegb2=@val(tableeg4(ikincisayi+2,2))
scalar sonegb3=@val(tableeg4(ikincisayi+3,2))
scalar unbiasegcsh =@val(tableeg4(ikincisayi,3))
scalar unbiasegb1sh=@val(tableeg4(ikincisayi+1,3))
scalar unbiasegb2sh=@val(tableeg4(ikincisayi+2,3))
scalar unbiasegb3sh=@val(tableeg4(ikincisayi+3,3))
scalar unbiasegc=ilkegc+sonegc
scalar unbiasegb1=ilkegb1+sonegb1

c

c
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scalar
scalar
scalar
scalar
scalar
scalar
endif
endif

unbiasegb2=ilkegb2+sonegb2
unbiasegb3=ilkegb3+sonegb3
unbiasegct=unbiasegc/unbiasegcsh
unbiasegb1t=unbiasegb1/unbiasegb1sh
unbiasegb2t=unbiasegb2/unbiasegb2sh
unbiasegb3t=unbiasegb3/unbiasegb3sh

'Co-Trending Analizi
'İlk Aşama Regresyonları
if !b=1 then
if %sayi=3 then equation eq4.ls {%dep} c {%reg1}trend
series residhp=resid
freeze(mode=overwrite,
table1)
eq4.ls
{%dep}
c
{%reg1}trend
endif
if %sayi=4 then equation eq4.ls {%dep} c {%reg1}trend
{%reg2}trend
series residhp=resid
freeze(mode=overwrite,
table1)
eq4.ls
{%dep}
c
{%reg1}trend {%reg2}trend
endif
if %sayi=5 then equation eq4.ls {%dep} c {%reg1}trend
{%reg2}trend {%reg3}trend
series residhp=resid
freeze(mode=overwrite,
table1)
eq4.ls
{%dep}
c
{%reg1}trend {%reg2}trend {%reg3}trend
endif
endif
if !b=1 then
for !j=1 to 70
if table1(!j,1)= "C" then
scalar ilksayi=!j
endif
NEXT
if %sayi=3 then
scalar ilkc =@val(table1(ilksayi,2))
scalar ilkcse=@val(table1(ilksayi,3))
scalar ilkct=@val(table1(ilksayi,4))
scalar ilkcp=@val(table1(ilksayi,5))
scalar ilkb1=@val(table1(ilksayi+1,2))
scalar ilkb1se=@val(table1(ilksayi+1,3))
scalar ilkb1t=@val(table1(ilksayi+1,4))
scalar ilkb1p=@val(table1(ilksayi+1,5))
endif
if %sayi=4 then
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scalar ilkc =@val(table1(ilksayi,2))
scalar ilkcse=@val(table1(ilksayi,3))
scalar ilkct=@val(table1(ilksayi,4))
scalar ilkcp=@val(table1(ilksayi,5))
scalar ilkb1=@val(table1(ilksayi+1,2))
scalar ilkb1se=@val(table1(ilksayi+1,3))
scalar ilkb1t=@val(table1(ilksayi+1,4))
scalar ilkb1p=@val(table1(ilksayi+1,5))
scalar ilkb2=@val(table1(ilksayi+2,2))
scalar ilkb2se=@val(table1(ilksayi+2,3))
scalar ilkb2t=@val(table1(ilksayi+2,4))
scalar ilkb2p=@val(table1(ilksayi+2,5))
endif
if %sayi=5 then
scalar ilkc =@val(table1(ilksayi,2))
scalar ilkcse=@val(table1(ilksayi,3))
scalar ilkct=@val(table1(ilksayi,4))
scalar ilkcp=@val(table1(ilksayi,5))
scalar ilkb1=@val(table1(ilksayi+1,2))
scalar ilkb1se=@val(table1(ilksayi+1,3))
scalar ilkb1t=@val(table1(ilksayi+1,4))
scalar ilkb1p=@val(table1(ilksayi+1,5))
scalar ilkb2=@val(table1(ilksayi+2,2))
scalar ilkb2se=@val(table1(ilksayi+2,3))
scalar ilkb2t=@val(table1(ilksayi+2,4))
scalar ilkb2p=@val(table1(ilksayi+2,5))
scalar ilkb3=@val(table1(ilksayi+3,2))
scalar ilkb3se=@val(table1(ilksayi+3,3))
scalar ilkb3t=@val(table1(ilksayi+3,4))
scalar ilkb3p=@val(table1(ilksayi+3,5))
endif
endif
'Cointegration Aşaması
if !b=1 then
if %sayi=3 then
equation eg.cointreg {%dep} c {%reg1}trend
freeze(mode=overwrite,
table)
eg.coint(method=eg)
{%dep} c {%reg1}trend
endif
if %sayi=4 then
equation eg.cointreg {%dep} c {%reg1}trend {%reg2}trend
freeze(mode=overwrite,
table)
eg.coint(method=eg)
{%dep} c {%reg1}trend {%reg2}trend
endif
if %sayi=5 then
equation eg.cointreg {%dep} c {%reg1}trend {%reg2}trend
{%reg3}trend
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freeze(mode=overwrite,
table)
eg.coint(method=eg)
{%dep} c {%reg1}trend {%reg2}trend {%reg3}trend
endif
endif
for !j=1 to 70
if table(!j,1)="Engle-Granger tau-statistic" then
scalar cotrendingt=@val(table(!j,3))
scalar cotrendingp=@val(table(!j,4))
endif
NEXT
equation eq1
if !b=1 then
if %sayi= 3 then
eq1.ls(cov=hac) {%dep}gap {%reg1}gap
freeze(mode=overwrite,
table5)
eq1.ls(cov=hac)
{%dep}gap {%reg1}gap
endif
if %sayi= 4 then
eq1.ls(cov=hac) {%dep}gap {%reg1}gap {%reg2}gap
freeze(mode=overwrite,
table5)
eq1.ls(cov=hac)
{%dep}gap {%reg1}gap {%reg2}gap
endif
if %sayi= 5 then
eq1.ls(cov=hac)
{%dep}gap
{%reg1}gap
{%reg2}gap
{%reg3}gap
freeze(mode=overwrite,
table5)
eq1.ls(cov=hac)
{%dep}gap {%reg1}gap {%reg2}gap {%reg3}gap
endif
endif
if !b=1 then
for !j=1 to 70
if table5(!j,1)="Variable" then scalar ucuncusayi=!j+2
endif
NEXT
if %sayi=3 then
scalar kisadonem1=@val(table5(ucuncusayi,2))
scalar kisadonem1sh=@val(table5(ucuncusayi,3))
scalar kisadonem1t=@val(table5(ucuncusayi,4))
scalar kisadonem1p=@val(table5(ucuncusayi,5))
endif
if %sayi=4 then
scalar kisadonem1=@val(table5(ucuncusayi,2))
scalar kisadonem1sh=@val(table5(ucuncusayi,3))
scalar kisadonem1t=@val(table5(ucuncusayi,4))
scalar kisadonem1p=@val(table5(ucuncusayi,5))
scalar kisadonem2=@val(table5(ucuncusayi+1,2))
scalar kisadonem2sh=@val(table5(ucuncusayi+1,3))
scalar kisadonem2t=@val(table5(ucuncusayi+1,4))
scalar kisadonem2p=@val(table5(ucuncusayi+1,5))
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endif
if %sayi=5 then
scalar kisadonem1=@val(table5(ucuncusayi,2))
scalar kisadonem1sh=@val(table5(ucuncusayi,3))
scalar kisadonem1t=@val(table5(ucuncusayi,4))
scalar kisadonem1p=@val(table5(ucuncusayi,5))
scalar kisadonem2=@val(table5(ucuncusayi+1,2))
scalar kisadonem2sh=@val(table5(ucuncusayi+1,3))
scalar kisadonem2t=@val(table5(ucuncusayi+1,4))
scalar kisadonem2p=@val(table5(ucuncusayi+1,5))
scalar kisadonem3=@val(table5(ucuncusayi+2,2))
scalar kisadonem3sh=@val(table5(ucuncusayi+2,3))
scalar kisadonem3t=@val(table5(ucuncusayi+2,4))
scalar kisadonem3p=@val(table5(ucuncusayi+2,5))
endif
endif
'Stepwise Regresyon Bölümü
if !b=1 then
if %sayi=3 then
equation eq3s.stepls(ftol=0.1, btol=0.1, back) d({%dep})
c d({%reg1}trend) residhp(-1) @ d({%dep}(-1)) d({%dep}(2)) d({%reg1}trend(-1)) d({%reg1}trend(-2))
series residson =resid
freeze(mode=overwrite,
table3)
eq2.stepls(ftol=0.1,
btol=0.1, back) d({%dep}) c d({%reg1}trend) residhp(-1)
@
d({%dep}(-1))
d({%dep}(-2))
d({%reg1}trend(-1))
d({%reg1}trend(-2))
endif
if %sayi=4 then
equation eq3s.stepls(ftol=0.1, btol=0.1, back) d({%dep})
c
d({%reg1}trend)
d({%reg2}trend)
residhp(-1)
@
d({%dep}(-1))
d({%dep}(-2))
d({%reg1}trend(-1))
d({%reg1}trend(-2))
d({%reg2}trend(-1))
d({%reg2}trend(-2))
series residson =resid
freeze(mode=overwrite,
table3)
eq2.stepls(ftol=0.1,
btol=0.1,
back)
d({%dep})
c
d({%reg1}trend)
d({%reg2}trend) residhp(-1) @ d({%dep}(-1)) d({%dep}(2))
d({%reg1}trend(-1))
d({%reg1}trend(-2))
d({%reg2}trend(-1)) d({%reg2}trend(-2))
endif
if %sayi=5 then
equation eq3s.stepls(ftol=0.1, btol=0.1, back) d({%dep})
c
d({%reg1}trend)
d({%reg2}trend)
d({%reg3}trend)
residhp(-1)
@
d({%dep}(-1))
d({%dep}(-2))
d({%reg1}trend(-1))
d({%reg1}trend(-2))

102

d({%reg2}trend(-1))
d({%reg2}trend(-2))
d({%reg3}trend(-1)) d({%reg3}trend(-2))
series residson =resid
freeze(mode=overwrite,
table3)
eq2.stepls(ftol=0.1,
btol=0.1,
back)
d({%dep})
c
d({%reg1}trend)
d({%reg2}trend) d({%reg3}trend) residhp(-1) @ d({%dep}(1)) d({%dep}(-2)) d({%reg1}(-1)) d({%reg1}trend(-2))
d({%reg2}trend(-1))
d({%reg2}trend(-2))
d({%reg3}trend(-1)) d({%reg3}trend(-2))
endif
for !j=1 to 70
if table3(!j,1)="RESIDHP(-1)" then
scalar b4 = @val(table3(!j,2))
endif
NEXT
endif
if !b=1 then
if %sayi=3 then
freeze(mode=overwrite,
table2)
eq4.ls
residson
c
b4*{%reg1}trend(-1)
endif
if %sayi=4 then
freeze(mode=overwrite,
table2)
eq4.ls
residson
c
b4*{%reg1}trend(-1) b4*{%reg2}trend(-1)
endif
if %sayi=5 then
freeze(mode=overwrite,
table2)
eq4.ls
residson
c
b4*{%reg1}trend(-1)
b4*{%reg2}trend(-1)
b4*{%reg3}trend(-1)
endif
endif
if !b=1 then
for !j=1 to 70
if table2(!j,1)="C" then scalar ikincisayi=!j
endif
NEXT
if %sayi=3 then
scalar sonc=@val(table2(ikincisayi,2))
scalar sonb1=@val(table2(ikincisayi+1,2))
scalar unbiascsh =@val(table2(ikincisayi,3))
scalar unbiasb1sh=@val(table2(ikincisayi+1,3))
scalar unbiasc=ilkegc+sonc
scalar unbiasb1=ilkegb1+sonb1
scalar unbiasct=unbiasc/unbiascsh
scalar unbiasb1t=unbiasb1/unbiasb1sh
endif
if %sayi=4 then
scalar sonc=@val(table2(ikincisayi,2))
scalar sonb1=@val(table2(ikincisayi+1,2))
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scalar sonb2=@val(table2(ikincisayi+2,2))
scalar unbiascsh =@val(table2(ikincisayi,3))
scalar unbiasb1sh=@val(table2(ikincisayi+1,3))
scalar unbiasb2sh=@val(table2(ikincisayi+2,3))
scalar unbiasc=ilkegc+sonc
scalar unbiasb1=ilkegb1+sonb1
scalar unbiasb2=ilkegb2+sonb2
scalar unbiasct=unbiasc/unbiascsh
scalar unbiasb1t=unbiasb1/unbiasb1sh
scalar unbiasb2t=unbiasb2/unbiasb2sh
endif
if %sayi=5 then
scalar sonc=@val(table2(ikincisayi,2))
scalar sonb1=@val(table2(ikincisayi+1,2))
scalar sonb2=@val(table2(ikincisayi+2,2))
scalar sonb3=@val(table2(ikincisayi+3,2))
scalar unbiascsh =@val(table2(ikincisayi,3))
scalar unbiasb1sh=@val(table2(ikincisayi+1,3))
scalar unbiasb2sh=@val(table2(ikincisayi+2,3))
scalar unbiasb3sh=@val(table2(ikincisayi+3,3))
scalar unbiasc=ilkegc+sonc
scalar unbiasb1=ilkegb1+sonb1
scalar unbiasb2=ilkegb2+sonb2
scalar unbiasb3=ilkegb3+sonb3
scalar unbiasct=unbiasc/unbiascsh
scalar unbiasb1t=unbiasb1/unbiasb1sh
scalar unbiasb2t=unbiasb2/unbiasb2sh
scalar unbiasb3t=unbiasb3/unbiasb3sh
endif
endif
if !b=1 then
if %sayi=3 then
table table4
table4(1,1) = "Cotrending Analizi"
table4(2,1) = "t:"
table4(3,1) = "p:"
table4(2,2) =cotrendingt
table4(3,2)= cotrendingp
table4(5,1) = "Uzun Dönem Katsayıları"
table4(6,1) ="Değişken"
table4(6,2) ="Katsayı"
table4(6,3) ="sh"
table4(6,4) ="t"
table4(7,1) ="c"
table4(8,1) = "x1"
table4(7,2) = unbiasc
table4(7,3) = unbiascsh
table4(7,4) = unbiasct
table4(8,2) = unbiasb1
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table4(8,3) =unbiasb1sh
table4(8,4)= unbiasb1t
table4(14,1) = "Cointegrasyon Analizi"
table4(15,1) = "t:"
table4(16,1) = "p:"
table4(15,2) =egt
table4(16,2)= egp
table4(18,1) = "Uzun Dönem Katsayıları"
table4(19,1) ="Değişken"
table4(19,2) ="Katsayı"
table4(19,3) ="sh"
table4(19,4) ="t"
table4(20,1) ="c"
table4(21,1) ="x1"
table4(20,2) = unbiasegc
table4(20,3) = unbiasegcsh
table4(20,4) = unbiasegct
table4(21,2) = unbiasegb1
table4(21,3) =unbiasegb1sh
table4(21,4)= unbiasegb1t
table4(10,1)="Kısa Dönem Analiz"
table4(11,1)= "Değişken"
table4(11,2)= "Katsayi"
table4(11,3)="sh"
table4(11,4)="t"
table4(11,5)="p"
table4(12,1)="x1"
table4(12,2)=kisadonem1
table4(12,3)=kisadonem1sh
table4(12,4)=kisadonem1t
table4(12,5)=kisadonem1p
endif
if %sayi=4 then
table table4
table4(1,1) = "Cotrending Analizi"
table4(2,1) = "t:"
table4(3,1) = "p:"
table4(2,2) =cotrendingt
table4(3,2)= cotrendingp
table4(5,1) = "Uzun Dönem Katsayıları"
table4(6,1) ="Değişken"
table4(6,2) ="Katsayı"
table4(6,3) ="sh"
table4(6,4) ="t"
table4(7,1) ="c"
table4(8,1) = "x1"
table4(9,1) ="x2"
table4(7,2) = unbiasc
table4(7,3) = unbiascsh
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table4(7,4) = unbiasct
table4(8,2) = unbiasb1
table4(8,3) =unbiasb1sh
table4(8,4)= unbiasb1t
table4(9,2) = unbiasb2
table4(9,3) =unbiasb2sh
table4(9,4)= unbiasb2t
table4(11,1)="Kısa Dönem Analiz"
table4(12,1)= "Değişken"
table4(12,2)= "Katsayi"
table4(12,3)="sh"
table4(12,4)="t"
table4(12,5)="p"
table4(13,1)="x1"
table4(13,2)=kisadonem1
table4(13,3)=kisadonem1sh
table4(13,4)=kisadonem1t
table4(13,5)=kisadonem1p
table4(14,1)="x2"
table4(14,2)=kisadonem2
table4(14,3)=kisadonem2sh
table4(14,4)=kisadonem2t
table4(14,5)=kisadonem2p
table4(17,1) = "Cointegrasyon Analizi"
table4(18,1) = "t:"
table4(19,1) = "p:"
table4(18,2) =egt
table4(19,2)= egp
table4(21,1) = "Uzun Dönem Katsayıları"
table4(22,1) ="Değişken"
table4(22,2) ="Katsayı"
table4(22,3) ="sh"
table4(22,4) ="t"
table4(23,1) ="c"
table4(24,1) ="x1"
table4(23,2) = unbiasegc
table4(23,3) = unbiasegcsh
table4(23,4) = unbiasegct
table4(24,2) = unbiasegb1
table4(24,3) =unbiasegb1sh
table4(24,4)= unbiasegb1t
table4(25,1) ="x2"
table4(25,2) = unbiasegb2
table4(25,3) =unbiasegb2sh
table4(25,4)= unbiasegb2t
endif
if %sayi=5 then
table table4
table4(1,1) = "Cotrending Analizi"
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table4(2,1) = "t:"
table4(3,1) = "p:"
table4(2,2) =cotrendingt
table4(3,2)= cotrendingp
table4(5,1) = "Uzun Dönem Katsayıları"
table4(6,1) ="Değişken"
table4(6,2) ="Katsayı"
table4(6,3) ="sh"
table4(6,4) ="t"
table4(7,1) ="c"
table4(8,1) = "x1"
table4(9,1) ="x2"
table4(10,1) ="x3"
table4(7,2) = unbiasc
table4(7,3) = unbiascsh
table4(7,4) = unbiasct
table4(8,2) = unbiasb1
table4(8,3) =unbiasb1sh
table4(8,4)= unbiasb1t
table4(9,2) = unbiasb2
table4(9,3) =unbiasb2sh
table4(9,4)= unbiasb2t
table4(10,2) = unbiasb3
table4(10,3) =unbiasb3sh
table4(10,4)= unbiasb3t
table4(12,1)="Kısa Dönem Analiz"
table4(13,1)= "Değişken"
table4(13,2)= "Katsayi"
table4(13,3)="sh"
table4(13,4)="t"
table4(13,5)="p"
table4(14,1)="x1"
table4(14,2)=kisadonem1
table4(14,3)=kisadonem1sh
table4(14,4)=kisadonem1t
table4(14,5)=kisadonem1p
table4(15,1)="x2"
table4(15,2)=kisadonem2
table4(15,3)=kisadonem2sh
table4(15,4)=kisadonem2t
table4(15,5)=kisadonem2p
table4(16,1)="x3"
table4(16,2)=kisadonem3
table4(16,3)=kisadonem3sh
table4(16,4)=kisadonem3t
table4(16,5)=kisadonem3p
table4(19,1) = "Cointegrasyon Analizi"
table4(20,1) = "t:"
table4(21,1) = "p:"
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table4(20,2) =egt
table4(21,2)= egp
table4(23,1) = "Uzun Dönem Katsayıları"
table4(24,1) ="Değişken"
table4(24,2) ="Katsayı"
table4(24,3) ="sh"
table4(24,4) ="t"
table4(25,1) ="c"
table4(26,1) ="x1"
table4(25,2) = unbiasegc
table4(25,3) = unbiasegcsh
table4(25,4) = unbiasegct
table4(26,2) = unbiasegb1
table4(26,3) =unbiasegb1sh
table4(26,4)= unbiasegb1t
table4(27,1) ="x2"
table4(27,2) = unbiasegb2
table4(27,3) =unbiasegb2sh
table4(27,4)= unbiasegb2t
table4(28,1) ="x3"
table4(28,2) = unbiasegb3
table4(28,3) =unbiasegb3sh
table4(28,4)= unbiasegb3t
endif
endif
if !b=1 then
if %sayi=3 then
criticalv(!o,1) = @val(table4(3,2))
criticalv(!o,2) = @val(table4(16,2))
criticalv(!o,3) = 0.05
criticalv(!o,4) = 0.1
endif
if %sayi = 4 then
criticalv(!o,1) = @val(table4(3,2))
criticalv(!o,2) = @val(table4(19,2))
criticalv(!o,3) = 0.05
criticalv(!o,4) = 0.1
endif
if %sayi=5 then
criticalv(!o,1) = @val(table4(3,2))
criticalv(!o,2) = @val(table4(21,2))
criticalv(!o,3) = 0.05
criticalv(!o,4) = 0.1
endif
endif
next
endif
if !b=1 then
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delete(noerr) b4 cotrendingp cotrendingt eg egcoint egp
egt eq1 eq2 eq3s eq4 ikincisayi ilkb1 ilkb1p ilkb1se
ilkb1t ilkb2 ilkb2p ilkb2se ilkb2t ilkc ilkcp ilkcse
ilkct ilkegb1 ilkegb1p ilkegb1se ilkegb1t ilkegb2
ilkegb2p ilkegb2se ilkegb2t ilkegc ilkegcp ilkegcse
ilkegct ilksayi kisadonem1 kisadonem1p kisadonem1sh
kisadonem1t
kisadonem2
kisadonem2p
kisadonem2sh
kisadonem2t resideg residhp residson residsoneg sonb1
sonb2 sonc sonegb1 sonegb2 sonegc table table1 table2
table3 table5 tableeg tableeg1 tableeg3s tableeg4
ucuncusayi
unbiasb1
unbiasb1sh
unbiasb1t
unbiasb2
unbiasb2sh
unbiasb2t
unbiasc
unbiascsh
unbiasct
unbiasegb1
unbiasegb1sh
unbiasegb1t
unbiasegb2
unbiasegb2sh
unbiasegb2t
unbiasegc
unbiasegcsh
unbiasegct yontem ilkb3 ilkb3p ilkb3se ilkb3t ilkegb3
ilkegb3p ilkegb3se ilkegb3t kisadonem3 kisadonem3p
kisadonem3sh
kisadonem3t
sonb3
sonegb3
unbiasb3
unbiasb3sh unbiasb3t unbiasegb3 unbiasegb3sh unbiasegb3t
endif
if !a=1 then
freeze(kirilma, mode=overwrite) criticalv.line
kirilma.setelem(1) legend(cotrending)
kirilma.setelem(2) legend(cointegration)
kirilma.setelem(3) legend(%5)
kirilma.setelem(4) legend(%10)
show kirilma
endif
freeze(mode=overwrite, tableson) table4.table
tableson.table
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EK 3. Veri Seti
Yıl
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

IP
1358901.50
1251186.67
1353951.33
1514790.46
1787368.00
2053451.53
2457475.53
2721903.33
2517724.53
3111323.57
3451703.46
3522911.56
4123785.33
5019059.68
4979472.03
4741599.75
4332296.12
3635547.82
3186476.55
3328848.89
3376536.20
3561189.40
3841642.20
4411621.60
5232455.66
5743903.06
5912755.83
7126209.03
7120229.82
7452760.64
9858090.03
9114994.02
10521150.97
11586175.60
12845665.21
12725095.87
10003925.43
11880191.59
7884666.02
9028063.46
11319583.74
15702710.57
17957907.14
20613147.10
20962330.86
19049912.71
14733820.11
19649958.32
24291751.65
23033477.00
22951882.74
22828440.58

Y
14279622.00
14871027.00
15259989.00
17047420.00
17814841.00
18999817.00
19775226.00
20414649.00
21551049.00
23151408.00
23906648.00
25244098.00
27055134.00
29885443.00
30903510.00
31367990.00
31172207.00
30409328.00
31886191.00
33022409.00
34663955.00
36990584.00
38559523.00
41263307.00
45177429.00
46135349.00
46251445.00
50532158.00
51000345.00
54052352.00
58399252.00
55213184.00
59183688.00
63329692.00
68097659.00
70203147.00
67840570.00
72436399.00
68309352.00
72519831.00
76338193.00
83485591.00
90499731.00
96738320.00
101254625.00
101921730.00
97003114.00
105885644.00
115174724.00
117625021.00
122556461.00
126257811.00

IG
617682.50
625593.33
676975.67
865594.55
893684.00
1075617.47
1228737.76
1229246.67
1118988.68
1244529.43
1369723.60
1601323.44
2245625.67
2647038.32
2909059.97
2459927.69
2519804.88
2420206.18
2663378.66
2483064.11
2582432.80
2524225.60
3204834.80
3572257.40
3554515.34
2951334.20
2973692.74
3171327.98
3303235.18
3420861.36
3720131.97
2302540.98
2225091.03
2953899.40
3851532.79
3321553.13
3441878.57
3913933.41
3175780.98
3656509.54
3162177.26
2886420.43
3863680.86
4101319.90
4518477.15
4862381.29
4624206.89
5620617.68
5534535.35
5988205.00
7338698.26
7053887.42

INSW
0.0171
0.0708
0.0270
0.0314
0.0271
0.0307
0.0342
0.0550
0.1202
0.0557
0.1202
0.2011
0.1289
0.0808
0.1602
0.2868
0.2819
0.4788
0.2396
0.1819
0.1794
0.2762
0.2446
0.1782
0.1929
0.3755
0.3222
0.2977
0.3460
0.3304
0.4161
0.6869
0.4376
0.3984
0.4065
0.4468
0.4096
0.4655
0.7255
0.3997
0.3173
0.1885
0.0884
0.1072
0.0720
0.0792
0.2789
0.2611
0.2063
0.2098
0.1107
0.1556
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Veri Kaynakları ve Açıklamaları
Bu çalışmada, Türkiye için, 1963-2014 dönemini kapsayan, her biri toplam 52
gözlem sayısına sahip olan, özel kesim sabit sermaye yatırımları(IP), kamu kesimi
sabit sermaye yatırımları(IG), gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) ve makroekonomik
istikrarsızlık (INSW) verileri kullanılmıştır. IP, IG ve GSYIH verileri 1998 bazlı
serilerdir. IP ve IG serileri kalkınma bakanlığından elde edilen özel kesim ve kamu
kesimi sabit sermaye yatırım oranları kullanılarak TÜİK’ten elde edilen yatırım
serisinden ayrıştırılmışlardır. GSYIH serisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’ten
elde edilmiş ve son olarak INSW verisi İsmihan (2009 ve 2012)’ın çalışmalarına
göre 2014 yılına genişletilmiştir.
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Şekil 12. IP ve D(IP) Değişkenlerinin Zaman İçerisindeki Seyirleri
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Şekil 13. Y ve D(Y) Değişkenlerinin Zaman İçerisindeki Seyirleri
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Şekil 14. IG ve D(IG) Değişkenlerinin Zaman İçerisindeki Seyirleri
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Şekil 15. INSW ve D(INSW) Değişkenlerinin Zaman İçerisindeki Seyirleri
Tablo 5. Orijinal Veriler İçin ADF Birim Kök Test Sonuçları
ADF
1. Fark
Değişkenler Trendli
Trendsiz
ip
-4.539553 *** -6.439092 ***
y
-7.103269 *** -6.122911 ***
ig
-7.779653 *** -7.727875 ***
insw
-a
-8.340824 ***

Düzey
Trendli Trendsiz
-2.1483 0.035582
-0.3405 2.821227
-1.86943 -0.00063
-a
-2.671617 *

a

INSW değişkeni 0 ile 1 değerleri arasında sınırlandırılmıştır. Bu değişken için doğrusal trendin
varlığı iktisadi olarak anlamsız olduğu ADF regresyonlarında trendli model tahmin edilmemiştir.
*** %1, ** %5 ve * %10 düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir.
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Şekil 16. HP(Lambda=100) İçin Sürekli Bileşenlerin Zaman İçerisindeki Seyirleri

özel kesim yatırımları hp filtresi, geçici bileşen (lambda=100)
4,000,000

gelir hp filtresi, geçici bileşen (lambda=100)
8,000,000

2,000,000

4,000,000

0
0
-2,000,000
-4,000,000

-4,000,000
-6,000,000

-8,000,000
65

70

75

80

85

90

95

00

05

10

kamu kesimi yatırımları hp filtresi, geçici bileşen (lambda=100)
800,000

65

70

75

80

85

90

95

00

05

10

makroekonomik istikrarsızlık hp f iltresi, geçici bileşen (lambda=100)
.4
.3

400,000

.2
0
.1
-400,000
.0
-800,000

-.1

-1,200,000

-.2
65

70

75

80

85

90

95

00

05

10

65

70

75

80

85

90

95

00

05

10

Şekil 17. HP(Lambda=100) İçin Geçici Bileşenlerin Zaman İçerisindeki Seyirleri
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Şekil 18. HP(Lambda=6.25) İçin Sürekli Bileşenlerin Zaman İçerisindeki
Seyirleri
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Şekil 19. HP(Lambda=6.25) İçin Geçici Bileşenlerin Zaman İçerisindeki Seyirleri
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Şekil 20. BK İçin Sürekli Bileşenlerin Zaman İçerisindeki Seyirleri
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Şekil 21. BK İçin Geçici Bileşenlerin Zaman İçerisindeki Seyirleri
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Şekil 22. CF İçin Sürekli Bileşenlerin Zaman İçerisindeki Seyirleri
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EK 4. Engle-Granger Testi İçin Kritik Değerler
Tablo 6. MacKinnon’un Önerdiği Yönteme Göre Oluşturulmuş Engle-Granger
Eşbütünleşme Testi İçin Kritik Değerler (n=25-500, K=2-4)
K=2

K=3

Trendsiz
n
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
125
150
175
200
250
300
400
500

Trendli

K=4

Trendsiz

Trendli

Trendsiz

Trendli

0.01

0.05

0.1

0.01

0.05

0.1

0.01

0.05

0.1

0.01

0.05

0.1

0.01

0.05

0.1

0.01

0.05

0.1

-4.37

-3.59

-3.22

-5

-4.18

-3.79

-4.92

-4.1

-3.71

-5.49

-4.62

-4.21

-5.43

-4.56

-4.15

-5.95

-5.04

-4.61

-4.29

-3.55

-3.19

-4.88

-4.11

-3.74

-4.81

-4.04

-3.66

-5.34

-4.53

-4.15

-5.29

-4.48

-4.09

-5.77

-4.93

-4.53

-4.23

-3.52

-3.17

-4.8

-4.06

-3.7

-4.73

-3.99

-3.63

-5.24

-4.47

-4.1

-5.19

-4.43

-4.05

-5.65

-4.86

-4.47

-4.18

-3.49

-3.15

-4.74

-4.03

-3.68

-4.67

-3.96

-3.61

-5.16

-4.43

-4.07

-5.12

-4.38

-4.02

-5.56

-4.8

-4.43

-4.15

-3.48

-3.14

-4.69

-4

-3.66

-4.63

-3.94

-3.59

-5.1

-4.39

-4.04

-5.06

-4.35

-4

-5.49

-4.76

-4.4

-4.12

-3.46

-3.13

-4.65

-3.98

-3.64

-4.6

-3.92

-3.58

-5.06

-4.36

-4.02

-5.02

-4.33

-3.98

-5.44

-4.73

-4.37

-4.1

-3.45

-3.12

-4.62

-3.96

-3.63

-4.57

-3.9

-3.57

-5.02

-4.34

-4

-4.99

-4.3

-3.96

-5.4

-4.7

-4.35

-4.09

-3.44

-3.12

-4.59

-3.94

-3.62

-4.54

-3.89

-3.56

-4.99

-4.32

-3.99

-4.96

-4.29

-3.95

-5.36

-4.68

-4.34

-4.07

-3.43

-3.11

-4.57

-3.93

-3.61

-4.52

-3.87

-3.55

-4.96

-4.31

-3.98

-4.93

-4.27

-3.94

-5.33

-4.66

-4.32

-4.06

-3.42

-3.11

-4.56

-3.92

-3.6

-4.51

-3.87

-3.54

-4.94

-4.29

-3.97

-4.91

-4.26

-3.93

-5.3

-4.64

-4.31

-4.05

-3.42

-3.1

-4.54

-3.91

-3.59

-4.49

-3.86

-3.54

-4.92

-4.28

-3.96

-4.89

-4.25

-3.92

-5.28

-4.63

-4.3

-4.04

-3.41

-3.1

-4.53

-3.9

-3.59

-4.48

-3.85

-3.53

-4.91

-4.27

-3.95

-4.88

-4.24

-3.92

-5.26

-4.61

-4.29

-4.03

-3.41

-3.09

-4.51

-3.89

-3.58

-4.47

-3.84

-3.53

-4.89

-4.26

-3.94

-4.86

-4.23

-3.91

-5.24

-4.6

-4.28

-4.02

-3.4

-3.09

-4.5

-3.89

-3.58

-4.46

-3.84

-3.52

-4.88

-4.25

-3.94

-4.85

-4.22

-3.9

-5.23

-4.59

-4.27

-4.01

-3.4

-3.09

-4.49

-3.88

-3.57

-4.45

-3.83

-3.52

-4.87

-4.25

-3.93

-4.84

-4.22

-3.9

-5.21

-4.58

-4.27

-4.01

-3.4

-3.09

-4.49

-3.88

-3.57

-4.44

-3.83

-3.51

-4.86

-4.24

-3.93

-4.83

-4.21

-3.89

-5.2

-4.58

-4.26

-3.99

-3.39

-3.08

-4.45

-3.86

-3.55

-4.41

-3.81

-3.5

-4.82

-4.22

-3.91

-4.79

-4.19

-3.88

-5.15

-4.55

-4.24

-3.97

-3.38

-3.07

-4.43

-3.84

-3.54

-4.39

-3.8

-3.49

-4.79

-4.2

-3.9

-4.77

-4.17

-3.87

-5.12

-4.53

-4.22

-3.96

-3.37

-3.07

-4.42

-3.84

-3.54

-4.38

-3.79

-3.49

-4.77

-4.19

-3.89

-4.75

-4.16

-3.86

-5.1

-4.51

-4.21

-3.95

-3.37

-3.07

-4.41

-3.83

-3.53

-4.37

-3.78

-3.48

-4.76

-4.18

-3.88

-4.73

-4.15

-3.85

-5.08

-4.5

-4.2

-3.94

-3.36

-3.06

-4.39

-3.82

-3.52

-4.35

-3.78

-3.48

-4.74

-4.17

-3.87

-4.72

-4.14

-3.84

-5.06

-4.49

-4.19

-3.93

-3.36

-3.06

-4.38

-3.81

-3.52

-4.34

-3.77

-3.47

-4.73

-4.16

-3.87

-4.7

-4.13

-3.84

-5.04

-4.48

-4.18

-3.92

-3.35

-3.06

-4.37

-3.8

-3.51

-4.33

-3.76

-3.47

-4.71

-4.15

-3.86

-4.69

-4.12

-3.83

-5.03

-4.47

-4.17

-3.92

-3.35

-3.05

-4.36

-3.8

-3.51

-4.32

-3.76

-3.46

-4.7

-4.14

-3.85

-4.68

-4.12

-3.83

-5.01

-4.46

-4.17

Not: n: gözlem sayısını, K ise hesaplanılan katsayı sayısını simgelemektedir.
Kaynak: Küçüker ve Gürüz (2014)

