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ÖZ 

Bu çalışmada Türkiye’nin 1992:01-2012:04 dönemine ait aylık veriler kullanılarak reel pet-

rol fiyatları ile dış ticaret dengesi arasındaki ilişki, doğrusal olmayan eşbütünleşme, doğrusal 

olmayan ve frekans alanı Granger tipi nedensellik analizleri kullanılarak incelenmiştir. Analizler 

sonucunda reel petrol fiyatından dış ticaret açığına tek yönlü nedenselliğin olduğu sonucuna ula-

şılmıştır. Fakat nedensellik ilişkisi sadece orta vadede geçerlidir. Buna göre Türkiye’de orta vade-

de petrol fiyatlarındaki oynaklıklar dış ticaret açıklarının oluşmasında etkili iken, uzun vadede dış 

ticaret açıkları üzerindeki etkisi kaybolmaktadır. 
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leşme, Doğrusal Olmayan Nedensellik, Frekans Alanı Nedensellik. 

 

THE EFFECT OF OIL PRICES ON THE TRADE DEFICIT: THE CASE 

OF TURKEY 

ABSTRACT 

In this study, we investigate the relationship between real oil price and foreign trade deficit 

in Turkey by using monthly data belonging 1992M1-2012M4 period. In this regard, we employ 

nonlinear cointegration, nonlinear causality and frequency domain Granger type causality analysis 

methods. Empirical findings imply that there is a uni-directional nonlinear causality running from 

real oil price to foreign trade balance. But the causation linkage exists on the medium-term. In the 

light of the findings, while the volatility in oil price affects foreign trade balance of Turkey, the 

effect disappears on the long run. 
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GİRİŞ 

İkinci dünya savaşından sonra 1950’li yıllardan itibaren ithal ikameci sa-

nayileşme politikası birçok ülke tarafından tarafından tercih edilen bir politika 

olmuştur. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin sanayileşmelerini arttırmak ama-

cıyla, öncelikle yurtiçi talebin ithal mallardan yerli mallara doğru kaydırılmasını 

öngören (Edwards, 1993: 1358) ve yerli üretimin arttırılabilmesi için yüksek 

gümrük tarifeleri gibi her türlü korumacılığı öne çıkaran ve ayrıca teşviklerle 

yerli üretimi destekleyen ithal ikameci politika Türkiye ekonomisinde de 1960’lı 

yılların başındaki I. Beş Yıllık Kalkınma Planı’ndan 1980 yılına kadar uygu-

lanmıştır. 

1980 yılında “24 Ocak Kararları” olarak adlandırılan ekonomik istikrar 

programında ithal ikameci politikalar yerine daha çok ihracata dayalı bir büyü-

me politikasının uygulanması öngörülmüştür. İhracata dayalı büyüme (Export-

Led Growth, ELG) stratejisi, ekonomik büyümenin temel belirleyicisinin ihracat 

artışı olduğa vurgu yapmaktadır. Bu bağlamda, dış ticaret ile ekonomik büyüme 

arasında yakın bir ilişki olduğuna vurgu yapan Klasik ve Neo-klasik yaklaşıma 

göre dış ticaretin artması bir taraftan verimliliği arttırırken, bir taraftan da dış 

ticarete konu olan malların üretiminde uzmanlaşmayı teşvik etmektedir (Ghar-

tey, 1993: 1145). 

Türkiye’de 1980 sonrası dönemde ihracata dayalı büyüme stratejisinin uy-

gulanmaya başlaması ile birlikte dış ticaret hacminin hızlı bir şekilde arttığı 

görülmektedir. 1980 yılında toplam dış ticaret hacmi sadece 10 milyar doları 

iken, 1990 yılında 35 milyar doları ulaşmıştır. 2012 yılına gelindiğinde dış tica-

ret hacmi 392 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Özellikle 2000’li yılların ba-

şından itibaren dış ticaret hacminin oldukça hızlı bir şekilde arttığı Grafik 1’de 

görülmektedir. 
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Grafik 1: Türkiye’nin Dış Ticaret Dengesinin Yıllar İtibariyle Seyri (Milyar 

ABD doları) 

 

Kaynak: TCMB, EVDS. 

1980 sonrası dışa açılma ile birlikte sadece dış ticaret hacmi artmamış aynı 

zamanda 2000’li yılların hemen başında ihracat ile ithalat arasındaki farkta itha-

lat lehine artış göstermiştir. Krizlerin yaşandığı dönemler haricinde dış ticaret 

açığı sürekli olarak artmıştır. 1984 yılında yaklaşık 3 milyar dolar dış ticaret 

açığı varken, 1990 yılında 9,4 milyar dolara çıkmıştır. 2001 krizinden önce 22 

milyar dolara kadar çıkan dış ticaret açığı 2001 ve 2002 yılında sırasıyla 3,4 ve 

6,4 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşmiştir. Özellikle vurgulamak gerekir ki, 

hızlı büyüme oranlarının gerçekleştiği dönemlerde dış ticaret açığı da hızlı bir 

şekilde artmıştır. 2011 yılında dış ticaret açığı yaklaşık 90 milyar dolara kadar 

artmıştır. Bu durum Grafik 1’de gösterilmektedir. Geçen otuz yıllık dönemde 

hükümetler farklı dış ticaret politikaları uygulasa da ihracat ve ithalat arasındaki 

fark düşürülememiştir. 

Türkiye ekonomisine yönelik genel bir değerlendirme yapıldığında 2000-

2001 krizi sonrasında uygulanan istikrar politikaları sonucunda ekonomik bü-

yüme ve enflasyonun düşürülmesi noktalarında başarı yakalanmıştır. Bununla 

birlikte cari açık konusunda olumsuz bir tablo oluşmaktadır. Dış ticaret hacmin-

de yaşanan genişleme ve bu genişleme sürecinde sürekli artan açık, cari açığın 

en önemli kalemini oluşturmaktadır. Toplam ithalat içerisinde önemli bir pay 

sahibi olan enerji ithalatı dış ticaret ve/veya cari açığın en önemli kısmını oluş-

turmaktadır. Enerji ithalatı içerisinde de petrol ithalatının dominant faktör oldu-

ğunu ifade etmek mümkündür.  
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  Grafik 2:  Petrol Fiyatının Yıllar İtibariyle Seyri (ABD doları) 
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Kaynak: IMF, Uluslararası Finansal İstatistikleri Veritabanı. 

Uygulanan istikrar politikaları sonucunda oluşan büyüme trendi ile birlikte 

gündeme gelen bir diğer önemli konu da enerji talebindeki artış olmuştur. Tür-

kiye Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu verilere göre Türkiye 

2010 yılında toplam 39.237.000 TEP (Ton of Equivalent Petroleum) ham petrol 

tüketirken bunun sadece 2.671.000 TEP’lik kısmı yerli üretimden karşılanmıştır. 

Geri kalan 36.566.000 TEP’lik kısmı Suudi Arabistan, Libya, İran, Rusya ve 

Irak’tan ithal edilmektedir. Bu durum Türkiye’nin net petrol ithalatçısı olduğu 

gerçeğini gözler önüne sermektedir. 2011 yılı itibariyle ithal ham petrolün tutarı 

35 milyar doları aşmıştır. Türkiye’nin artan enerji talebinin yanında dünya ham 

petrol fiyatlarındaki hareketler ülkenin dış ticaret hacmi açısından önemli bir 

olgu haline gelmektedir. Zira 70’li yıllarda yaşanan petrol krizlerini takip eden 

80’li ve 90’lı yıllarda petrol fiyatları 20-30 doları aralığında hareket ederken 

2000’li yıllar ile birlikte petrol fiyatı hızlı bir artış göstererek 100 doları seviye-

lerine ulaşmıştır. 2008 yılının Haziran ayında petrolün varil fiyatı 130 dolar 

seviyesini geçmiştir. Bu değerlendirmeler ışığında ham petrol fiyatının yıllar 

itibariyle hareketleri Grafik 2’de gösterilmiştir. 

Türkiye’de son yıllarda yaşanan büyüme ile birlikte artan enerji talebi ve 

yine son yıllarda dünya petrol fiyatlarındaki artış Türkiye’nin dış ticaret açığın-

da aynı dönemde yaşanan artışın temelinde petrol fiyatlarının herhangi bir rolü-

nün olup olmadığı sorusunu gündeme getirmektedir. Petrol fiyatlarında yaşanan 

değişikliklerin cari açığı nasıl etkilediğine dair ise farklı yaklaşımlar mevcuttur. 

Bu yaklaşımlar ilişkiyi açıklarken farklı kanallardan faydalanmaktadırlar. Bun-

lar, arz kanalı, talep kanalı, ticaret kanalı, parasal kanal ve finansman kanalıdır. 

Killian’a (2010) göre, petrol fiyatındaki pozitif bir şok petrol ithal eden bir 

ülke için ticaret haddi şokudur. Böylesi bir ticaret haddi şoku ekonominin üretim 
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kararlarını etkileyen bir problem olarak düşünülebilir. Çünkü petrol önemli bir 

üretim girdisidir. Bu üretim girdisinin fiyatındaki artış aynı zamanda ticaret 

dengesini bozacaktır. 

Bir diğer kanal ise talep kanalıdır. Petrol fiyatındaki artış, arz kanalındaki 

sistemden farklı olarak, diğer mallara olan talebi ya da bir başka deyişle diğer 

malların alımı için bütçeden ayrılan payın azalmasına neden olacaktır. Yani 

diğer mallar için yapılan harcama miktarı azalacaktır. Bu durum aslında petrol 

talebinin fiyat esnekliği ile alakalıdır. Petrol talebinin fiyat esnekliğinin düşük 

olduğu varsayımından hareketle petrolün fiyatındaki artış ile ihraç edilen ve 

ithal edilen mal miktarındaki değişim sonucunda ticaret dengesi de bozulacaktır. 

Dış ticaret dengesini de içinde bulunduran cari işlemler dengesi daha son-

raki yıllarda meydana gelebilecek ekonomik krizlere ilişkin öncü bir gösterge 

olarak değerlendirilmesi (Radelet, Sachs 2000:6-8; Zanghieri 2004:12-13; Ed-

son 2003:5-6) dış ticaret dengesinin sebeplerinin belirlenmesini önemli bir konu 

hale getirmektedir. Bu açıdan bakıldığında petrol fiyatlarındaki değişimin dış 

ticaret dengesi üzerindeki etkisinin belirlenmesi politika yapıcıları açısından 

önem arz etmektedir. Zira olası bir ilişkinin varlığı durumunda petrol fiyatların-

daki değişimler izlenerek ilerleyen dönemlerde dış ticaret dengesinin gidişatı 

hakkında öngörüde bulabilecek ve buna uygun kısa ve orta vadeli politikalar 

uygulanabilecektir. Yine ilişkinin varlığının ortaya konulması durumunda net 

petrol ithalatçısı bir ülke açısından alternatif enerji kaynaklarının oluşturulması 

için uzun vadeli politika uygulamaları yürürlüğe koyulması için politika önerile-

ri sunulabilecektir. 

Bernanke vd. (1997) ise petrol fiyatlarındaki bir artış karşısında para otori-

tesinin yapacağı sistematik müdahalelerin ekonomi üzerindeki resesyonist bas-

kıyı artıracağını belirtmiştir. Resesyonist baskı sonucu ekonomi durgunluğa 

giderek yine dış ticaret dengelerinin bozulmasına neden olacaktır. Petrol fiyatla-

rının bu şekilde carî denge üzerinde etkili oluş şekli ise parasal kanal olarak 

nitelendirilmektedir. 

Petrol fiyatlarındaki artışın ihraç ve ithal edilen malların miktar ve fiyatla-

rını değiştirmesi yolu ile dış ticaret dengesindeki değişmelere yol açması ise 

ticaret kanalı şeklinde adlandırılmaktadır. Son olarak finansman kanalı ise petrol 

fiyatındaki değişmelerin petrol ihraç eden ülkelerde varlık fiyatlarının ve karla-

rının artacağını varsaymaktadır. Bu şekilde artan refahın bir kısmı petrol ithal 

eden ülkelere transfer edilecek, böylece carî dengede sermaye transferi sonucu 

değişim yaşanacaktır (Bernanke vd., 1997:1415). 

Bu çalışmada, dünya reel petrol fiyatları ile Türkiye ekonomisindeki dış ti-

caret dengesi arasındaki ilişki 1992:01–2012:04 dönemine ait aylık veriler kul-

lanılmak suretiyle incelenmektedir. Reel petrol fiyatları ile dış ticaret dengesi 
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arasındaki ilişki Hansen ve Seo (2002) doğrusal olmayan eşbütünleşme 

(TVECM) testi ve Hiemstra ve Jones (1994) doğrusal olmayan Granger tipi 

nedensellik analizleri uygulanacaktır. Ayrıca Breitung ve Candelon (2006) tara-

fından geliştirilen frekans alanı nedensellik testi uygulamak suretiyle özellikle 

uluslararası literatürde üstünde durulan etkinin kısa dönemli olduğu konusu 

Türkiye ekonomisi için de test edilecektir. Çalışmanın ikinci bölümünde cari 

işlemler dengesi bağlamında dış ticaret dengesini modelleyen yaklaşımlar ve 

petrol fiyatlarını modele dâhil eden çalışmalardan bahsedilmektedir. Üçüncü 

bölümde kullanılan yöntemler hakkında bilgi verilecektir. Çalışmanın dördüncü 

bölümünde ampirik uygulama sonucu elde edilen sonuçlar özetlenmektedir. Son 

bölümde ise elde edilen bu sonuçlar ışığında özet ve politika önerilerine yer 

verilmektedir. 

I. LİTERATÜR İNCELEMESİ 

1970’lerdeki petrol şokları sonucu, petrol fiyatlarının farklı ülke ekonomi-

leri üzerindeki etkisi üzerine yapılan çalışma sayısı artış göstermiştir. Hamilton 

(1983), Burbidge ve Harrison (1984) ve Gisser ve Goodwin (1986) petrol şokla-

rının makroekonomik değişkenler üzerindeki etkilerini inceleyen ilk çalışmalar 

arasında yer alırken 2000’li yıllara gelindiğinde petrolde yaşanan aşırı fiyat ar-

tışları ekonomistlerin bu artışın ekonomik büyüme üzerindeki etkisini inceleme-

ye yöneltmiştir. Mehrara (2008), Prasad vd. (2007) ve Jayaraman ve Choong 

(2009) farklı ülke tipleri için yapmış oldukları analizlerde petrol fiyatlarının 

ekonomik büyüme üzerinde etkili oldukları sonucuna ulaşmışlardır. 

Bununla birlikte petrol fiyatında yaşanan pozitif bir şokun petrol ihracatçısı 

ya da ithalatçısı ülkelerin carî açıkları üzerinde nasıl bir etki bıraktığı, bu şoktan 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri ne derece etkilediği yeterince incelenme-

miştir. Günümüzde, ham petrol, ikame enerji kaynakları bulunamadığı için, 

petrol üreten ülkeler için önemli bir gelir, özellikle Türkiye gibi petrol üretmek-

ten çok tüketen ülkeler için de önemli bir gider kalemidir. Bu noktada petrol 

ticaretinin ülkelerin dış dengesinde önemli bir yere sahip oldukları muhakkaktır. 

Petrol fiyatları ile dış denge arasındaki ilişkiyi inceleyen ilk çalışma Agmon ve 

Laffer’e (1978) aittir. Yazarlar gelişmiş ülkeler üzerine yaptığı çalışmalarında 

petrol fiyatı şokunun hemen ardından dış ticaret dengesinin hemen bozulduğu-

nu, fakat başlangıçtaki bozulmanın hemen ardından dengenin tekrar oluştuğu 

sonucuna ulaşmaktadır. Rebucci ve Spatafora (2006) ise benzer şekilde petrol 

fiyatı şoklarının carî açık üzerinde kısa dönemde etkili olduğunu iddia etmekte-

dirler. Zaouali (2007) pozitif bir petrol fiyatı şokunun Çin ekonomisi üzerindeki 

etkisini incelediği çalışmasında fiyat artışının carî denge üzerinde dikkate değ-

meyecek bir etkisinin olduğu sonucuna ulaşmaktadır. Schubert (2013) petrol 

fiyatı şoklarının küçük ülke ekonomileri üzerindeki etkisini incelediği çalışma-

sında petrol fiyatındaki kalıcı bir artışın carî denge üzerinde J eğrisi etkisi gös-
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terdiğini belirtmektedir. Yani petrol fiyatındaki kalıcı bir artış carî dengeyi 

bozmaktadır. Fakat carî dengedeki bu bozulma zamanla düzelerek dengeye gel-

mektedir. Son olarak Chuku vd. (2011) hem petrol ithalatçısı hem de ihracatçısı 

olan Nijerya için yapmış olduğu çalışmasında petrol fiyatlarındaki değişimin 

carî denge üzerinde kısa dönemli etkisinin olduğu sonucuna ulaşmıştır. Konu ile 

ilgili uluslararası literatüre bakıldığında etkinin kısa dönemde mevcut iken uzun 

dönemde kaybolduğu kanısına ulaşılmaktadır. 

Türkiye ekonomisinin cari işlemler hesabı içerisinde en büyük payın dış ti-

caret işlemleri hesabı olması literatür incelemesini genel olarak dış ticaret den-

gesinden ziyade petrol fiyatlarının cari işlemler dengesi üzerine etkilerinin ince-

lenmesine yöneltmiştir. Cari işlemler dengesinin belirleyicilerini inceleyen ça-

lışmalar arasında Karabulut ve Danışoğlu (2006), Peker ve Hotunluoğlu (2009), 

Togan ve Berument (2011), Erkılıç (2006), Yücel (2003), Erdoğan ve Bozkurt 

(2009) gösterilebilir. Karabulut ve Danışoğlu (2006), 1991-2004 yıllarına ait 

çeyreklik verilerle hata düzeltme modeli “VECM” kullanarak cari işlemler den-

gesini etkileyen en önemli değişkenleri sırasıyla döviz kurları, büyüme ve artan 

petrol fiyatları olarak tespit etmişlerdir. Çalışmada elde edilen bulgulara göre, 

petrol fiyatları ile cari açık arasında pozitif, büyüme oranı ile negatif ilişki mev-

cuttur. Türkiye’de cari işlemler açığının nedenlerini inceleyen Peker ve Hotun-

luoğlu (2009) VAR yöntemi yardımıyla 1992:01-2007:12 dönemi için test ettik-

leri çalışmalarında; reel döviz kuru, reel faiz oranı ve menkul kıymetler borsası 

endeksinin cari açığı açıklayan en önemli değişkenler olduğunu bulgusuna 

ulaşmışlardır. Çalışmada, yazarların beklentisinin aksine cari açığın öngörü hata 

varyansında ham petrol ithal fiyatlarının payı hem başlangıç dönemi itibariyle, 

hem de uzun dönem itibariyle düşük çıkmıştır. Yine aynı konu bağlamında To-

gan ve Berument (2011), 1993:01-2010:03 dönemi için VAR yöntemi ile cari 

işlemler dengesinin açıklanmasında kullanılan elastikiyet yaklaşımının daha 

anlamlı olduğunu ve cari denge için reel döviz kuru, yurtiçi ve yurtdışı gelir 

oranı ve petrol fiyatlarının temel değişkenler olarak dikkate alınmasının daha 

açıklayıcı olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 1980-2004 dönemi çeyreklik verilerle 

VAR yöntemi kullanan Erkılıç’a (2006) göre cari işlemler dengesinin belirleyi-

cileri yine cari açığın gecikmeli değerleri, yurtiçi büyüme oranı ve reel döviz 

kurudur. Türkiye’de cari açığın belirleyicilerini inceleyen Erdoğan ve Bozkurt 

(2009) 1990:01-2008:10 dönemini MGARCH modelleri yardımıyla incelenmiş-

tir. Çalışmada en yüksek korelasyon değeri ihracatın ithalatı karşılama oranına, 

ikinci yüksek değer, petrol fiyatlarına ait olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Yü-

cel’e (2003) göre ise döviz kuru, dış ticaret hadleri, büyüme ve Merkez Bankası 

rezervleri cari dengede ortaya çıkan değişiklikleri açıklamakta istatistiki olarak 

anlamlı çıkmıştır. Demirci ve Er (2007), 1991:01-2006:12 döneminde ham pet-

rol fiyatlarındaki oynaklığın Türkiye’deki cari açığa olan etkisini otoregresif-
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hareketli ortalama (AR-MA), VECM ve VAR olmak üzere üç farklı metodu 

kullanarak araştırmışlardır. Çalışma sonucunda petrol fiyatlarının cari açık üze-

rindeki etkisinin olumsuz olduğu ve dönem sayısı arttıkça petrol fiyatlarındaki 

değişkenliğin cari açıktaki öneminin giderek artmakta olduğu sonucuna ulaşmış-

lardır. Döviz kurunun ithalat ve ihracat fiyatları üzerindeki etkisini belirlemeye 

çalışan Kılıç (2009) 1994:1-2008:11 dönemini VAR ve VEC modeli kullanarak 

nominal efektif döviz kuru indeksi, imalat sanayi ithalat fiyat indeksi, imalat 

sanayi ihracat fiyat indeksi, petrol fiyatları indeksi, imalat sanayi üretim indeksi 

ve imalat sanayi toptan eşya fiyat indeksi verileri kullanılmıştır. Çalışmada, 

ithalat ve ihracat fiyatları üzerinde petrol fiyatlarının etkisi olmakla beraber 

döviz kuru ile karşılaştırıldığında etki zayıf kalmaktadır. Türkiye’deki petrol 

fiyatlarının oynaklığı üzerine yaptığı çalışmasında Firuzan (2010) 1981:01-

2007:12 döneminde OPEC’in fiyat ayarlamalarının etkisinin önemsiz olduğunu 

buna karşın Irak-ABD kaosunun petrol fiyatları üzerindeki etkisinin anlamlı 

olduğunu tespit etmiştir. Son olarak Ozlale ve Pekkurnaz (2010) carî açığın 

petrol fiyatlarındaki etkisini 1999 -2008 dönemini SVAR analiz tekniği ile ince-

lemiştir. Çalışmaları sonucunda yazarlar petrol fiyatındaki bir artışa carî açığın 

vermiş olduğu tepkinin geçici olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

II. METODOLOJİ 

A.  HANSEN VE SEO (2002) DOĞRUSAL OLMAYAN 

EŞBÜTÜNLEŞME  (TVECM) TESTİ 

Uzun dönem denge üzerinde doğrusal olmayan uyarlanmaları ilk olarak 

Balke ve Fomby (1997) ve daha sonra Baum ve Karasulu (1998), Enders ve 

Falk (1998), Obstfeld ve Taylor (1997), Taylor (2001), Lo ve Zivot (2001) tara-

fından ortaya konulmuştur. Geleneksel eşbütünleşme testleri değişkenlerin tüm 

dönem boyunca uzun dönem ilişkisi üzerine verdiği doğrusal uyarlanmaları 

gösterir (Esteve, Prats, 2010:406; Enders, 2009:481). Balke ve Fomby (1997) 

eşbütünleşme vektörünün bilindiği durumlar için Hansen’nin (1996) ele aldığı 

tek değişken için yapılan testleri hata düzeltme terimini kullanarak geliştirmiştir. 

Hansen ve Seo (2002) ise doğrusal olmayan eşbütünleşme literatürüne katkısı bu 

modellerin çok değişkenli ve eşbütünleşme vektörünün bilinmediği durumlar 

için olmuştur. Hansen ve Seo (2002: 294) ise hata düzeltme terimi üzerindeki 

eşik etkisi ve tek eşbütünleşme vektörü için hata düzeltme modeli (Threshold 

Vector Error Correction, TVECM) geliştirmiştir. Hansen ve Seo’nun (2002) 

geliştirdiği testin temel mantığı en yüksek olabilirlik tahmini ile boş hipotezinde 

doğrusal eşbütünleşme, alternatif hipotezinde ise doğrusal olmayan eşbütünleş-

meyi test etmesi üzerine kuruludur.  
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tX serisi p boyutlu ve px1 boyutlu eşbütünleşme vektörü   için birinci 

farkında durağan I(1) olsun. ( )i tw x 
 
düzeyden durağan I(0) hata terimi 

olmak üzere 1l  dereceden doğrusal hata düzeltme modeli (VECM); 

1( )t t tX A X u
         (1) 

şeklinde yazılabilir1 (Hansen ve Seo, 2002: 295; Kapetanios, Shin, Snell, 

2006:282). 2k pl   olmak üzere 
1( )tX 

 tahmincisi 1kx ve A tahmincisi ise 

kxp boyutludur. 
tu  hata terimi, ( )t tE u u  sonlu kovaryans matrisinin vektör 

Martingale fark dizisi varsayımına dayalıdır (Hansen, Seo, 2002: 295).  

Uzun dönemli dengeden sapmalar eşik değerinden küçük veya eşit olduğu süre-

ce 
tX  değişkenleri dengeye yönelmeyecek dolaysıyla eşbütünleşik olmayacaktır. 

Eğer dalgalanmalar eşik değerden büyükse dengeye yönelecektir (Esteve vd., 

2006: 1035). Hata teriminin normal dağıldığı varsayımı altında , A  ve   pa-

rametreleri en yüksek olabilirlik ) ile tah-

min edilir (Hansen ve Seo, 2002: 295). Yukarıda ifade edilen doğrusal model 

baz alındığında   eşik (threshold) parametresi olmak üzere iki rejimli eşik eş-

bütünleşme modeli; 

1 1 1

2 1 1

( )       eğer w ( )

( )       eğer w ( )

t t t

t

t t t

A X u
x

A X u

  

  

 

 

   
   

   
   (2) 

şeklinde yazılabilir (Hansen, Seo, 2002: 295-296, Esteve, Prats, 2010: 406). 

Alternatif gösterimle; 

1 1 1 2 1 2( ) ( , ) ( ) ( , )t t t t t tx A X d A X d u      
       (3) 

ifadesinde (.)I geçiş fonksiyonu olmak üzere; 
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1

1

2

1

1
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olarak ifade edilir. 
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1 1

2 1

( , ) ( ( ) )

( , ) ( ( ) )

t t

t t

d I w

d I w

   

   





 

 
     (4) 

olarak yazılabilir (Hansen ve Seo, 2002: 295-296). İki rejimli eşik değerli mode-

linde hata düzeltme terimini tanımlar.  ve  katsayılar matrisi her bir rejime 

ait dinamikleri gösterir. Ayrıca bu model   eşbütünleşme matrisi hariç bütün 

katsayıların her bir rejim için değişimine izin verir. Boş hipotezi doğrusal eşbü-

tünleşme olduğu varsayımı altında 
1 2A A  olarak ifade edilir (Dutt, Ghosh, 

2005: 44). Eğer 
10 ( ) 1tP w    arasında ise doğrusal olmayan eşbütünleş-

meyi, diğer durumlarda ise doğrusal eşbütünleşmeyi gösterecektir (Hansen, Seo, 

2002: 295-296). Bu kısıtlamalar altında 0 0   trimming parametresi olmak 

üzere 
0 1 0( ) 1tP w       olarak test edilir (Ihle, Taubadel, 2008: 8). 

Eğer 
10 ( ) 1tP w     arasında ise eşik değerin etkisi görülebilir. Diğer du-

rumlarda doğrusal eşbütünleşmeyi gösterecektir.  

Parametre tahminleri için hata teriminin bağımsız ve özdeş dağıldığı varsa-

yım altında 
1 2 1 1 1 2 1 2( , , , ) ( ) ( , ) ( ) ( , )t t t t t tu A A x A X d A X d        

     ol-

mak üzere en yüksek olabilirlik yöntemini kullanılarak Gaussyen olasılığı; 

1 2 1 2 1 2

1

1
( , , , , ) log ( , , , ) ( , , , )

2 2

n

n t t

t

n
A A u A A u A A     



               (5) 

şeklindedir.
1 2( , , , , )n A A    parametrelerinin maksimum olabilirlik tahminci-

leri 
1 2

ˆˆ ˆ ˆ ˆ( , , , , )MLE A A    şeklinde oluşturulur (Hansen, Seo, 2002:196). Test 

sürecinin devamında eşbütünleşme vektörünün bilinmediği varsayımı altında ve 

boş hipotezinde doğrusal eşbütünleşmeyi ve alternatif hipotezinde doğrusal ol-

mayan eşbütünleşmeyi test etmiştir (Hansen ve Seo, 2002: 300). İki adet LM 

(Lagrange Multiplier) testi kullanmıştır. İlk test doğru eşbütünleşme ilişkisinin 

bilindiği varsayımı altında (a priori); 

0

0( , )sup
L U

SupLM LM
  

 
 

            (6) 

0  ifadesi  ’nın bilinen değeridir. İkinci test ise doğru eşbütünleşme ilişki-

sinin bilinmediği varsayım altında; 

( , )sup
L U

SupLM LM
  

 
 

 %           (7) 
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ifadesinde  ,L U  terimlerinde 
L , Wt-1’in 

0  kadar yüzdesi, 
U  ise 

01   

kadar yüzdesidir (Hansen, Seo, 2002: 300; Esteve vd., 2006: 1035). 
0 ’ın sıfıra 

çok yakın bir değer olması testin gücünü düşüreceğinden tercih edilmez (Hansen 

ve Seo, 2002: 301). Analiz içerisinde Hansen ve Seo (2002)’de olduğu gibi 
L  

için 
0 0.05  ve 

U  için 
01 0.95   alınmıştır. Zaten eşik eşbütünleşme için 

olasılık değerlerini hesaplayan LM testinin boyut ve gücü tatmin edici düzeyde-

dir (Dutt, Ghosh, 2005: 44). Hansen ve Seo (2002) asimptotik kritik değerler ve 

olasılık değerleri için iki tane bootstrap metodu geliştirmiştir.2 

B. HİEMSTRA VE JONES (1994) DOĞRUSAL OLMAYAN 

GRANGER TİPİ NEDENSELLİK ANALİZİ 

Literatürde sıkça ele alınan doğrusal Toda ve Yamamoto (1995) ve Dolado 

ve Lütkepohl (1996) Granger tipi nedensellik testleri doğrusallık varsayımı al-

tında çalıştıkları için değişkenler arasındaki asimetrik ilişkileri göstermemekte-

dir. Brock (1991) parametrik olmayan istatistiksel yöntemlerle çok değişkenli 

doğrusal olmayan modellerde nedenselliği göstermek için ilk ele aldıkları doğ-

rusal modelde, L ve M gecikme uzunlukları olmak üzere hata teriminin bağım-

sız özdeş dağıldığı varsayımı altında 
2(0, )t iid : ; 

t t L t M tX Y X               (8) 

ifadesinde otokorelasyon ve çoklu doğrusal bağlantı olmadığı durumlar 

için ’nin gecikmeli değerleri 
 
üzerinde anlamlı bir farklılık gösteriyorsa 

Granger nedensellik vardır. Doğrusal olmayan nedenselliği bulmak için Baek ve 

Brock (1992) zamanlar arasındaki uzaklıkların mekansal olasılıkları yardımıyla 

korelasyon integrali kullanmışlardır. Baek ve Brock (1992) doğrusal olmayan 

nedensellik için  ; m büyüklüğünde öncül vektör ’nin gecikme vektörü 

  ve ’nin gecikme vektörü  olmak üzere (Hiemstra, Jones, 1994: 

1646; Brooks, Tsolacos, 2000: 306); 

1 1( , ,..., )m

t t t t mX X X X     1,2,...m  ve 1,2,...t    

 (9) 

1 1( , ,..., )Lx

t Lx t Lx t Lx tX X X X     1,2,...xL  ve 1, 2,...t Lx Lx       (10) 

                                                           

2 Bootstrapların teorem ve ispatları için ayrıntılı bilgi Hansen ve Seo (2002) ’de bulunmaktadır. Gauss program kodları için 

Bruce Hansen’e teşekkür ederiz. 
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1 1( , ,..., )Ly

t Ly t Ly t Ly tY Y Y Y      1,2,...yL  ve 1, 2,...t Ly Ly     (11) 

 Pr .  olasılık ve .  maksimum normu olmak üzere yukarıda ele alınan 
tX  

ve 
tY  serilerinin durağan ve zayıf bağımlı oldukları varsayımı ile (Hiemstra, 

Jones, 1994: 1646; Ciner, 2001: 205; Asimokopoulos vd., 2000: 26, Brooks, 

Tsolacos, 2000: 307); 

   Pr , Prm m Lx Lx Ly Ly m m Lx Lx

t s t Lx s Lx t Ly s Ly t s t Lx s LxX X e X X e Y Y e X X e X X e                 

(12) 

koşulu gerçekleşirse belirlenmiş m , Lx  ve 1Ly  ve 0e  için 
tY  değişkeni 

tX ’nin Granger nedeni değildir. Eşitliğin sol tarafındaki olasılık 
tX ’nin .m  öncül 

vektörünün e  ile uzaklığının koşullu olasılığıdır. 1, 2, 3, 4C C C C  bileşik olasılık-

ların korelasyon integralleri ve yine .m , Lx  ve 1Ly  ve 0e   olmak üzere Hi-

emstra ve Jones’a (1994: 1647) göre koşullu olasılıkları, bileşik olasılıkların 

oransal bileşimin kullanarak Granger nedeni olmama durumunu; 

1( , , ) 3( , )

2( , , ) 4( , )

C m Lx Ly e C m Lx e

C Lx Ly e C Lx e

 
                (13) 

belirlenmiş m , Lx  ve 1Ly  ve 0e  için test istatistiği vektör otoregresyon 

(VAR) modelinden elde edilen hata terimlerine; 

21( , , , ) 3( , , )
(0, ( , , , ))

2( , , , ) 4( , , )

aC m Lx Ly e n C m Lx e n
TVAL n N m Lx Ly e

C Lx Ly e n C Lx e n


  
  

 
: (14) 

uygulanması ile bulunur (Hiemstra, Jones, 1994: 1648; Ciner, 2001: 205, Asi-

mokopoulos vd., 2000: 26, Brooks, Tsolacos, 2000: 307). Boş hipotez Granger 

nedensellik yoktur şeklindedir. Hiemstra ve Jones (1993) Monte Carlo simulas-

yonlarında m=1, x ve y’nin eşit olacak şekilde Lx=Ly=1, 2, 3 veya 4 olmasını 

tavsiye etmişlerdir.
 
 

C. FREKANS ALANI NEDENSELLİK ANALİZİ 

Geleneksel nedensellik analizleri analize dâhil edilen değişkenler arasında-

ki etkileşimi sadece bir test istatistiği için incelerken, frekans alanı metodu za-

man içerisindeki farklı frekanslar için söz konusu testleri gerçekleştirmektedir. 

Bu durum geleneksel nedensellik analizlerinin tek bir test istatistiği değişkenler 

arasındaki ilişkiyi özetler şeklindeki zımnî varsayımının tersinedir. Frekans 

alanı yaklaşımı nedensellik dinamiklerini tek bir istatistik yerine farklı frekans 

istatistiklerini dikkate almak suretiyle incelemektedir (Ciner, 2011:5). Bu yüz-

den, frekans alanı nedensellik analizi Türkiye’de petrol fiyatı ile carî denge ara-
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sındaki ilişkinin geçici ya da sürekli olup olmadığı konusunu daha iyi anlama-

mızı sağlaması açısından oldukça anlamlı sonuçlar verecektir. 

Geweke (1982) ve Hosoya (1991), frekans alanı yaklaşımına göre neden-

selliği test edebilmek için iki boyutlu zaman serisi vektörü oluşturmuştur: 

[ , ]t t tz x y   ve 
tz  sonlu sıralı VAR terkibindedir. 

( ) t tL z  
       (15)

 

Burada 1( ) ... p

pL I L L     , 2x2 gecikme boyutu ile 
1

k

t tL z z   

dir. Farklı frekanslarda Granger nedensellik ise şu şekilde tanımlanmıştır.
 

2

12

2 2

11 11

2 ( ) | ( ) |
( ) log log 1

| ( ) | | ( ) |

i

x
y x i i

f e
M

e e



 

  


 



  

   
     

      (16) 

Eğer 2

12| ( ) | 0ie     ise ki bu durum y frekans  ‘de x’in nedeni değildir 

demektir. Eğer z’nin bileşenleri I(1) ise ve eşbütünleşik ise otoregresif polino-

mial ( )L  birim köke sahiptir. Geriye kalan kökler çemberin dışındadır. 15 

no’lu denklemin her iki tarafından da ’i çıkarırsak:  

zt  =  (1-I)zt-1 + 2zt-2 + … + pzt-p + t = (L)zt-1+t
  (17) 

Bu durumda (L) =  1 – I + 2L + ...+ pLP
  şeklindedir (Breitung ve 

Candelon, 2006). Geweke (1982) ve Hosoya (1991) spektral yoğunluğun ayrış-

masına göre belirlenen özel frekansa göre nedenselliğin ölçülmesini önermiştir. 

İki değişkenli vektör otoregresif model kullanan Breitung ve Candelon (2006) 

ise otoregresif parametreler üzerinde doğrusal bir hipoteze dayanan tek bir test 

prosedürü önermiştir. Böylece test prosedürü çok boyutlu sistemleri ve eşbütün-

leşme ilişkilerini inceleyebilecek şekilde genelleştirilebilecektir. 

Breitung ve Candelon (2006) t ’yi beyaz gürültü olarak varsaymaktadır ve 

( ) 0tE   ve ( , )t tE       şeklindedir. Burada   pozitif tanımlıdır. G ’yi Cho-

lesky ayrıştırmasının aşağı üçgen matris olarak tanımlarsak 1G G     ki 

( )t tE I   ve 
t tG   şeklindedir. Eğer sistem durağan ise, bu durumda 

1( ) ( )L L   ve 1( ) ( )L L G    şeklindedir. MA gösterimi ise; 

1 111 12 11 12

21 22 21 222 2

( ) ( ) ( ) ( )
( )

( ) ( ) ( ) ( )

t t

t t

t t

L L L L
z L

L L L L

    
 

    

      
        

      
 (18) 
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Bunu 
tx ’nin spektral yoğunluğunun gösterimi için kullanabiliriz; 

2 2

11 12

1
( ) {| ( ) | | ( ) | }

2

i i

xf e e   


       (19) 

Breitung ve Candelon (2006) ( ) 0y xM   ’nın nedensellik etkisini 

2

12| ( ) | 0ie    için keşfetmektedir. Sıfır hipotezi VAR katsayılarındaki doğru-

sal kısıtlamalara eşittir. 1 1( ) ( )L L G     ve 

22

12
12

( )
( )

| ( ) |

g L
L

L



 


, 1G ’nin 

düşük diagonal elemanı olarak 22g  ve ( )L ’nin belirleyicisi olarak 

| ( ) |L  y   frekansında x’in nedenseli değildir. 

12 12, 12,

1 1

| ( ) | cos( ) sin( ) 0
p p

i

k k

k k

e k k i    

 

        (20) 

12,k  ile 
k  ‘nin (1,2)-elemanını göstermektedir. Bunun için 

12| ( ) | 0ie   için, 

12,

1

cos( ) 0
p

k

k

k 


        (21) 

12,

1

sin( ) 0
p

k

k

k 


        (22) 

Breitung ve Condelon (2006) doğrusal kısıtlamalar 
11,j j   ve 

12,j j  ’yi 

denklem (21) ve (22) ’e uygulamıştır. Sonrasında 
tx  için VAR denklemi aşağı-

daki gibi gösterilebilir. 

1 1 1 1 1... ...t t p t p t p t p tx x x y y                 (23) 

ve sıfır hipotezi ( ) 0y xM    
1[ ,..., ]p     ile doğrusal kısıtlamaya eşit 

olacaktır. 

0 :    ( ) 0H R           (24) 

ve  

cos( )   cos(2 )   ...   cos(p )
( )

sin( )   sin(2 )    ...   sin(p )
R

  


  

 
  
 

    (25) 
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(0, )   için nedensellik ölçüsü geleneksel F testi ile test edilebilir. Test 

prosedürü (2, T-2p) serbestlik derecesi ile F- dağılımı ile devam etmektedir. 

III. VERİLER VE AMPİRİK SONUÇLARI 

Bu çalışmada Türkiye’nin 1992:01-2012:04 dönemine ait aylık reel petrol 

fiyatları (ROP) ve dış ticaret dengesi (X-M) verileri kullanılmıştır. Analizlerde 

kullanılan veriler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Elektronik Veri Dağı-

tım Sisteminden (EVDS) ve Uluslararası Para Fonu veri tabanından (IFS) elde 

edilmiştir. Aylık reel petrol fiyatı hesaplanırken IFS tarafından yayımlanan dün-

ya ham petrol fiyatı baz alınmıştır. Değişkenlere eşbütünleşme ve nedensellik 

testi uygulanmadan önce birim kök sorunundan arındırılması gerekmektedir. Bu 

amaçla Dickey ve Fuller (1979, 1981, ADF) , Phillips ve Perron (1988, PP), 

Elliot vd. (1996, DF-GLS) ve Kwiatkowski vd. (1992, KPSS) tarafından gelişti-

rilen birim kök testi yapılmıştır. Sonuçların yer aldığı Tablo 1’de reel petrol 

fiyatlarının düzey değerlerinde sabit terimli modelde birim kök taşıdığı, sabit ve 

trend değişkenlerinin dahil edildiği modelde ise birim kök taşımadığı, bununla 

birlikte genel sonuç olarak değişkenlerin düzey değerlerinde birim kök taşımak-

tadır. Burada özellikle serilerin uzun hafıza (long memory) göstermesine bağlı 

olarak aşırı uyum gösterme (overfitting) sorununu yaşabileceği göz önünde bu-

lundurulursa durağanlık dereceleri net olarak bulunması gerekir. Bu nedenle 

serilerin birinci farklarını alarak analize devam edilmesi gerektiği görülmekte-

dir3. 

                                                           

3 Ayrıntılı bilgi için Kapetanios, Shin ve Snell, (2006) ve Robinson (1995) çalışmalarına bakılabilir.  
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Tablo 1: Birim Kök Test Sonuçları 
 Değişkenler ADF DF-GLS PP KPSS 

Düzey      

Sabit ROP -2.282 (1) -1.426 (1) -2.023 (3) 1.532 (11) 

(X-M) -1.793 (1) -1.102 (1) -2.203 (6) 1.431 (11) 

Sabit+Trend ROP -4.205 (1)* -4.09 (1)* -3.739 (3)* 0.119 (10)* 

(X-M) -3.173 (1) -3.042 (1) -4.122 (8)* 0.270 (11) 

Birinci Farklar      

Sabit ROP -11.039 (0)* -10.974 (0)* -10.919 (6)* 0.050 (2)* 

(X-M) -20.953 (0)* -20.997 (0)* -21.144 (5)* 0.033 (3)* 

Sabit+Trend ROP -11.036 (0)* -11.017 (0)* -10.91 (6)* 0.022 (2)* 

(X-M) -20.918 (0)* -20.629 (0)* -21.118 (5)* 0.019 (3)* 

Notlar: * Değerleri değişkenlerin durağan oldukları seviyeyi göstermektedir. ADF testi için parantez içindeki 
değerler SIC kriterine göre seçilen gecikme uzunluklarını ve gecikme uzunluklarının sıfır olması durumunda 

DF test sonuçlarını göstermektedir. Mac Kinnon (1996) kritik değerleri, sabit terimli model için sırasıyla %5 

güven aralığında -2.885, sabit terim ve trendli model için -3.447’tür. DF-GLS testi için parantez içindeki 
değerler SIC kriterine göre seçilen gecikme uzunluklarını göstermektedir. Asimptotik kritik değerler sabit 

terimli model için sırasıyla %5 güven aralığında -1.944, sabit terim ve trendli model için -3.1772’tür. PP testi 

için parantez içindeki değerler Bartlett Kernel kriteri kullanılarak Newey-West’e göre seçilen bant genişlikle-
rini göstermektedir. Kritik değerler ADF testi ile aynıdır. KPSS testi için parantez içindeki değerler Bartlett 

Kernel kriteri kullanılarak Newey-West’e göre seçilen bant genişliklerini göstermektedir. Asimptotik kritik 

değerler sabit terimli model için sırasıyla %5 güven aralığında 0.463, sabit terim ve trendli model için 
0.146’dır. 

Reel petrol fiyatı ile dış ticaret açıkları arasında doğrusal ya da doğrusal 

olmayan bir eşbütünleşmenin varlığını incelemek amacı ile ilk olarak Hansen ve 

Seo (2002) eşbütünleşme testi uygulanmıştır. Test sonucunda hem asimptotik 

hem de bootstrap kritik değerleri karşılaştırıldığında %5 anlam seviyesinde de-

ğişkenler arasında doğrusal olmayan eşbütünleşme ilişkisinin yer aldığı alterna-

tif hipotez kabul edilmektedir. 

Tablo 2: Hansen ve Seo (2002) Eşik Eşbütünleşme Testi Sonuçları 

supLM İstatistiği Asimptotik % 5 kritik değer Bootstrap % 5 kritik değer 

32.0399 30.3064 [0.027]* 31.3577[0.039]* 

Not: * olasılık değerlerini göstermektedir. 

Bu sonuca göre değişkenler arasında uzun dönemli doğrusal olmayan bir 

etkileşimin olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu ilişkinin yönü ve derecesi için 

ise doğrusal olmayan bir nedensellik testinin uygulanması uygundur. 
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Tablo 3: Hiemstra-Jones (1994) Doğrusal Olmayan Granger Tipi Nedensellik 

Analizi 

 Ham Veria  Hatalarb 

H0 Test İstatistiği Olasılık Değeri  Test İstatistiği 
Olasılık 

Değeri 

ROP≠>(X-M) 1.6504 0.049*  1.7418 0.0497* 

(X-M) ≠> ROP -0.8123 0.7917  0.4295 0.3337 

Notlar: * %5 seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı olan değerleri göstermektedir. a: serilerin birinci farkını. b: 

VAR(p+d) modelinden elde edilen hataları göstermektedir.  

Hiemstra ve Jones (1994) tarafından geliştirilen doğrusal olmayan neden-

sellik analizinin uygulanması sonucunda elde edilen sonuçlara göre reel petrol 

fiyatlarından dış ticaret açığına doğru % 5 anlamlılık seviyesinde doğrusal ol-

mayan Granger tipi bir nedenselliğin olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre 

petrol fiyatlarında yaşanacak olası bir şokun Türkiye’nin dış ticaret dengesi 

üzerinde etkisinin olacağı muhakkaktır. 

Tablo 4: Frekans Alanı Test Sonuçları 

 Uzun Vade Orta Vade Kısa Vade 

i  0.01 0.05 1.00 1.50 2.0 2.50 

ROP≠>(X-M) 4.312 4.239 8.574* 3.011 0.606 1.309 

(X-M)≠>ROP 3.026 3.002 2.667 2.576 0.995 11.509* 

Not: VAR modelleri için gecikme uzunlukları SIC’ye gore belirlenmiştir. (2, T-2p) ile ki-kare dağılımının 

kritik değerleri yaklaşık olarak 5.99 şeklindedir. 

Frekans alanı test sonuçlarına göre reel petrol fiyatından dış ticaret açığına 

doğru bir nedensellik bulunmaktadır. Bu sonuç doğrusal olmayan nedensellik 

analizi ile tutarlıdır. Bununla birlikte nedensellik sadece orta vadede ortaya çık-

makta, uzun vadede kaybolmaktadır. Bu sonuç ise literatür kısmında incelenen 

uluslararası çalışmalar ile benzerlik göstermektedir. Zira petrol fiyatlarının dış 

denge üzerindeki etkisinin sadece kısa vadede kendini gösterdiği uzun vadede 

kaybolduğu sonucu yabancı literatürde hakim olan bir sonuçtur. Diğer yandan 

frekans alanı testi sonuçları dış ticaret açığından reel petrol fiyatlarına doğru 

kısa vadede bir nedenselliğin olduğunu göstermektedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada 1992:01 – 2012:04 yılları arasında kalan dönemde petrol fi-

yatlarında yaşanan değişikliklerin Türkiye’nin dış ticaret dengesi üzerinde etki-
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sinin olup olmadığı incelenmektedir. Bu amaçla doğrusal birim kök testleri ile 

birlikte doğrusal olmayan eşbütünleşmenin varlığını test eden Hansen ve Seo 

(2002) eşbütünleşme, yine doğrusal olmayan Granger nedenselliklerin varlığını 

sorgulayan Hiemstra ve Jones (1994) nedensellik analizleri ve son olarak Brei-

tung ve Candelon (2006) tarafından geliştirilen ve farklı frekans uzunluklarında 

nedenselliği inceleyen frekans alan testi uygulanmıştır. 

Doğrusal olmayan nedensellik analizinden elde edilen bulgular göstermek-

tedir ki, petrol fiyatlarında yaşanan olası pozitif bir şok dış ticaret dengesinin 

bozulmasına neden olacaktır. Bununla birlikte frekans alanı nedensellik testi 

sonuçlarına göre petrol fiyatlarındaki bir artışın etkisi uzun vadede kaybolmak-

tadır. Yabancı literatür ile paralellik gösteren bu sonuca göre petrol fiyatlarında-

ki artış kısa vadede dış ticaret dengesinin bozulmasına neden olmaktadır. Bu-

nunla birlikte uzun vadede dış ticaret dengesindeki bozulmaların nedeni petrol 

fiyatları değildir.  

Bu sonuçlar ışığında Türkiye’de ekonominin büyüme dönemlerinde önemli 

bir sorun haline gelen dış ticaret dengesinin sağlanabilmesi için özellikle yoğun 

enerji gereksiniminin olduğu sektörlerde kısa ve orta vadede enerji tasarrufu 

sağlayacak politikaların benimsenmesi gerekmektedir. Ayrıca gerek toplam 

ithalat gerekse enerji ithalatı içerisinde çok yüksek bir paya sahip olan petrole 

bağımlılığın azaltılabilmesi için alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesi 

gerekmektedir. Bununla birlikte uzun vadede dış ticaret açıklarının kapatılabil-

mesi için hem yeni gelişen pazarlarla ticaretin arttırılması hem de rekabetçi sek-

törlerde ihracatı özendirici politikaların uygulamaya konulması oldukça faydalı 

olacaktır. Bununla birlikte Bu konuda ileride yapılacak çalışmalarda Markov 

rejim değişim modeli kullanılmak suretiyle petrol fiyatları ile dış ticaret dengesi 

arasındaki ilişkinin ekonominin daralma ve genişleme dönemlerinde nasıl bir 

seyir izlediğinin incelenmesi literatürdeki bu eksikliği gidermesi açısından fay-

dalı olacaktır. 
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