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Abstract 

In this study, the effects of changes in the level of uncertainty arising from 
the economic, political and geopolitical (EPG) developments of the global 
economy on the performance of economic growth of the Turkey's economy 
are examined empirically taking into account the conjunctural movements of 
economic growth rates. In the study for this purpose, the effects of changes 
in global EPG uncertainty level on economic growth rates of the Turkey's 
economy are investigated econometically for the period 1985:Q1-2018:Q4 
using MS-VAR model in the context of nonlinear time series analysis. As a 
result of this study, it was concluded that changes in the level of uncertainty 
stemming from global EPG developments and the conjunctural movements 
in the period of review of the economic growth rates of the Turkey's 
economy were explained in two different regimes in the form of expansion 
and contraction. However, in the study it was determined that changes in 
global EPG uncertainty level had negative effects on both the expansion and 
contraction regime on the economic growth rates of the Turkey's economy. 
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Özet 

Bu çalışmada, küresel ekonominin ekonomik, politik ve jeopolitik (EPJ) 
gelişmelerden kaynaklı belirsizlik düzeyindeki değişimlerin Türkiye 
ekonomisinin ekonomik büyüme performansı üzerindeki etkileri, ekonomik 
büyüme hızlarının konjonktürel hareketleri dikkate alınarak ampirik açıdan 
incelenmektedir. Bu amaçla çalışmada, küresel EPJ belirsizlik düzeyindeki 
değişimlerin, Türkiye ekonomisinin ekonomik büyüme hızları üzerindeki 
etkileri doğrusal olmayan zaman serisi analizi kapsamında MS-VAR modeli 
kullanılarak 1985:Q1-2018:Q4 dönemi için ekonometrik olarak 
araştırılmaktadır. Çalışma sonucunda, küresel EPJ gelişmelerden kaynaklı 
belirsizlik düzeyindeki değişimler ile Türkiye ekonomisinin ekonomik 
büyüme hızlarının inceleme dönemindeki konjonktürel hareketlerinin 
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genişleme ve daralma biçimindeki iki farklı rejim içerisinde açıklandığı 
sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte çalışmada, küresel EPJ belirsizlik 
düzeyindeki değişimlerin, Türkiye ekonomisinin ekonomik büyüme hızları 
üzerinde hem genişleme hem de daralma rejiminde olumsuz etkilere sahip 
olduğu belirlenmiştir. 

 

1. Giriş 

İktisat yazınında 2008 küresel ekonomik krizinden yaklaşık 10 yıl sonra bugün, 
küresel ekonomide ekonomik (E), politik (P) ve jeopolitik (J) gelişmelerden 
kaynaklı belirsizliklerin ekonomik kriz ve takip eden büyük durgunluk döneminde 
önemli ölçüde etkili olduğu ve kriz sonrasındaki ekonomik toparlanma sürecinin 
geleceği üzerinde belirleyici bir rol oynadığı genel kabul görmektedir (Chinn vd., 
2018: 209). Küresel ekonomide ekonomik, politik ve jeopolitik (EPJ) açıdan 
belirsizlik meydana getiren gelişmelerin etkileriyle birlikte 2008 ekonomik 
krizinden bu yana yaygın ve dengeli bir görünüm arz etmeyen küresel ekonomik 
büyüme hızları potansiyelinin altındaki yavaş temposunda seyretmekte ve 
ekonomide arzu edinilen kalıcı nitelikteki toparlanmaların yakalanabilmesi 
gecikmektedir (Ozturk ve Sheng, 2018: 276; Chinn vd., 2018: 209). Bu kapsamda, 
önemli bir bölümü gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden oluşan küresel 
ekonominin 2008 krizi öncesi potansiyeli düzeyindeki sürdürülebilir büyüme 
hızlarını yakalayabilmesi ve kalıcı olarak toparlanabilmesi, küresel ekonomide 
süreç içerisinde meydana gelen ve EPJ açıdan belirsizlik yaratan gelişmelerin 
çözüm yönündeki geleceğine bağlanmış bulunmaktadır (Ferrara vd., 2017: 2-3; 
TMB, 2018b:5-7). Nitekim küresel ekonomide EPJ açıdan belirsizlik meydana 
getiren gelişmeler, finansal ve mali piyasalardaki dalgalanmaları arttırarak, 
sermaye akımlarını tersine çevirebilmekte, iç ve dış finansman kaynaklarına erişim 
olanaklarını kısıtlayarak finansal-mali yatırımlarının fırsat maliyetini 
arttırabilmekte ve iktisadi aktörlerin risk iştahını azaltarak tüketim-yatırım 
kararlarını sınırlandırabilmektedir (Rice vd., 2018: 3). Bu bağlamda, küresel 
ekonomide EPJ gelişmelerden kaynaklı belirsizliklerin ekonomik büyüme ve 
toparlanma üzerindeki daraltıcı ve geciktirici etkileri risk primi, tüketim, yatırım 
ve istihdam gibi birbirini besleyen faklı kanalların işlemesiyle gerçekleşmektedir 
(Lee, 2015: 2; Soric ve Lolic, 2017: 446).  

Küresel ekonomide EPJ gelişmelerden kaynaklı belirsizliklerin, ekonomik büyüme 
üzerindeki etkilerine yönelik teorik düzeydeki bu açıklamaların ampirik açıdan 
geçerliliğinin araştırılması ise küresel ekonomideki gelişmelerle paralel 2008 krizi 
sonrasında Baker vd., (2013) tarafından ekonomik ve politik belirsizlikler (EPU), 
Davis (2016) tarafından küresel ekonomik ve politik belirsizlikler (GEPU) ve 
Caldara ve Iacoviello (2018) tarafından küresel jeopolitik belirsizlikler (GPU) 
endekslerinin geliştirilmesiyle birlikte son birkaç yılda önem kazanmaktadır. Bu 
durumun oluşmasında, EPJ belirsizliklerin tanımlanmasındaki ve ölçülmesindeki 
güçlüklerin yanında bu türden belirsizlikleri görece daha kapsamlı bir şekilde 
ölçebilen endeks şeklindeki göstergelerin son yıllara kadar temin 
edilebilmesindeki kısıtlar etkili olmaktadır (Ferrara ve Guérin, 2016: 5; Caldara ve 
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Iacoviello, 2018: 1-64). EPU endeksi2, bir ülkenin önde gelen gazetelerindeki 
ekonomi, politika ve belirsizlik kapsamındaki ana kelimeleri içeren makalelerdeki 
haberlerin sıklığı üzerinden hesaplanırken, GEPU3 endeksi küresel ekonomiyi 
temsil etme gücüne sahip 20 ülkenin hesaplanan EPU endeks değerlerinin Gayri 
Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) değerleriyle ağırlıklandırılmasıyla elde edilmektedir 
(Baker vd., 2015: 1-77; Davis, 2016: 1-13). GPU endeksi4 ise ABD, İngiltere ve 
Kanada’nın uluslararasında önde gelen gazetelerinde savaşlar, terör eylemleri, 
devletler arası gerilimler vb. jeopolitik belirsizlikler kapsamındaki ana kelimeleri 
içeren makalelerdeki haberlerin sıklığına dayalı olarak hesaplanmaktadır (Caldara 
ve Iacoviello (2018: 1-64). Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başta olmak üzere 
EPU endeks değerleri hesaplanan gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler üzerine 
yapılan ampirik çalışmaların ağırlıklı bir bölümde ekonomik ve politik 
belirsizliklerin ekonomik büyüme üzerindeki etkileri araştırılırken (Baker et al., 
2013-ABD; Lovato, 2013-ABD; Bhagat et al., 2013-Hindistan; Lee, 2015-ABD; 
Salamaliki, 2015-ABD; Baker et al., 2016-ABD; Ferrara and Guérin, 2016-ABD; 
Zalla, 2017-İrlanda; Čižmešija et al., 20175; Larsen, 2017-Norveç; Dima et al., 2017-
ABD; Soric and Lolic, 2017-Hırvatistan; Wong et al., 2017-Hong Kong; Arbatli et al., 
2017-Japonya; Sahinoz and Cosar, 2018-Türkiye; Hardouvelis et al., 2018-
Yunanistan; Cerda et al., 2018-Şili; Rice, et al., 2018-Yeni Zelanda), sınırlı bir 
bölümünde ise jeopolitik belirsizliklerin ekonomik büyüme üzerindeki etkileri 
incelenmektedir (Caldara and Iacoviello, 2018-ABD). Zaman serisi/panel veri 
analizi metodolojisi ve genellikle SVAR/VAR (Structural-Vector Autoregressive) 
yöntemleri ile EPU ve GPU endeksleri kullanılarak yapılan bu çalışmaların 
istisnasız tümünde, ekonomik ve politik veya jeopolitik belirsizliklerin ekonomik 
büyüme üzerinde teorik yazında öngörüldüğü gibi olumsuz etkilere sahip olduğu 
sonucuna ulaşılmaktadır.  

Bu kapsamdaki ülkelerden biri olarak Türkiye ekonomisi küresel ekonomik 
düzlemdeki konumuyla küresel ölçekte risk yaratıp belirsizlik meydana getiren EPJ 
gelişmelerden etkilenmesi en olası gelişmekte olan ülkeler arasında bulunmaktadır 
(TMB, 2018b: 2). Nitekim Türkiye ekonomisi, küresel ekonominin mevcut 
konjonktürüne hem cari dönemin hem de geçmiş dönemlerden devreden küresel 
ölçekli bir dizi EPJ belirsizlik unsurlarının etkilerini temel makroekonomik 
göstergeleri üzerinde hissederek girmektedir. Önceki dönemlerde ilk etkilerini 
finansal piyasalar üzerinde göstermiş olan küresel ölçekli EPJ belirsizlikler, Türk 
Lirasının yabancı paralar karşısındaki değer kayıplarını artırarak Türkiye’nin diğer 
gelişmekte olan ülkelerden negatif yönde ayrışmasına neden olmaktadır (TCMB, 
2017: 2). Türk Lirasının yabancı paralar karşısındaki değer kayıpları sürerken 

                                                        
2EPU endeksinde ekonomi, politika ve belirsizlik ana kelimeleri kapsamda kodlanan anahtar 
sözcükler ile endeksin hesaplanma yöntemi hakkında daha detaylı bilgi için bakınız: (Baker vd., 
2015: 1-77). 
3GEPU endeksinde kapsanan ülkeler ve endeksin hesaplanma yöntemi hakkında detaylı bilgi için 
bakınız: (Davis, 2016: 1-13). 
4GPU endeksinde jeopolitik belirsizlik ana kelimeleri kapsamda kodlanan anahtar sözcükler ile 
endeksin hesaplanma yöntemi hakkında daha detaylı bilgi için bakınız: (Caldara ve Iacoviello 
(2018: 1-64). 
5Bu çalışmada kapsanan ülkeler: ABD, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve İngiltere şeklindedir.  
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Türkiye ekonomisi küresel konjonktürün cari dönemine, finansal piyasalardaki 
oynaklığın ve dış finansman kaynaklarına erişim maliyetlerinin arttığı, kamu bütçe 
dengesinin bozulduğu, cari işlemler açıklarının arttığı ve finansmanının zorlaştığı, 
enflasyon, faiz, işsizlik oranlarının yükseldiği ve ekonomik büyüme hızlarının 
azalmaya başladığı bir görünümle girmektedir (TMB, 2018a: 13-15). Bu görünümle 
Türkiye ekonomisinin görece bozulan makroekonomik göstergelerinin küresel 
ekonominin cari konjonktürü üzerinde belirleyici olması beklenen EPJ 
belirsizliklerinden nasıl etkilenebileceği ve ekonomik büyüme hızlarının 
potansiyeli düzeyinde sürdürülebilirliği bilinmezliğini korumaktadır.  

Bu noktadan hareketle çalışmada, GEPU ve GPU endeksleri üzerinden ölçülen 
küresel EPJ belirsizliklerin, Türkiye ekonomisinin ekonomik büyüme performansı 
üzerindeki etkilerinin ampirik olarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Bununla 
birlikte çalışmada, küresel ekonominin EPJ gelişmelerden kaynaklı belirsizlik 
düzeyindeki değişimlerin, Türkiye ekonomisinin ekonomik büyüme performansı 
üzerindeki etkileri ekonomik büyüme hızlarının konjonktürel hareketleri dikkate 
alınarak araştırılmaktadır. Bu amaçla çalışmada, küresel ekonominin EPJ belirsizlik 
düzeyindeki değişimlerin, Türkiye ekonomisinin 1985:Q1-2018:Q4 dönemindeki 
ekonomik büyüme hızları üzerindeki etkileri doğrusal olmayan zaman serisi 
analizi metodolojisi kapsamında MS-VAR (Markov Rejim Değişim Vektör 
Otoregresif) modeli kullanılarak ekonometrik olarak incelenmektedir. Temel 
bileşenler analiziyle EPJ belirsizliklerin eş-anlı etkileri dikkate alınarak MS-VAR 
modeli kapsamında Türkiye ekonomisi üzerine yürütülen çalışma bulgularının, bu 
konuda 2008 krizinden buyana devam eden teorik düzlemdeki tartışmalara ve 
oluşmaya başlayan ampirik literatürün gelişimine katkı sağlayacağı 
değerlendirilmektedir.  

Girişi izleyen ikinci bölümde, araştırmanın veri seti tanıtılmakta ve verilerinin 
dönüştürülmesinde kullanılan yöntemler açıklanmaktadır. Üçüncü bölümde, 
araştırmanın ekonometrik metodolojisi açıklanmakta ve bulguları sunulmaktadır. 
Çalışma araştırma bulgularının tartışıldığı, politika çıkarımlarının ve sonraki 
çalışmalar için önerilerin sunulduğu sonuç bölümüyle tamamlanmaktadır.  

2. Araştırmanın Verileri  

Çalışmanın bu bölümünde, küresel ekonominin EPJ belirsizlik düzeyindeki 
değişimlerin, Türkiye ekonomisinin ekonomik büyüme hızları üzerindeki etkilerini 
belirlemek üzere MS-VAR modeli kapsamındaki analizlerde 1985:Q1-2018:Q4 
dönemi için çeyreklik bazda kullanılan değişkenler açıklanmaktadır. Çalışmada 
inceleme döneminin 1985Q:1-2018Q:4 dönemini kapsamasında, EPJ belirsizlikler 
değişkeninin türetilmesinde kullanılan endeks şeklindeki değişkenlere ait zaman 
serisi verilerinin ilgili veri tabanından bu dönem aralığında temin edilebilmeleri 
etkili olmaktadır. Çalışmanın analizlerinde kullanılan değişkenler ve kaynakları 
Tablo 1’de tanımlanmaktadır. 
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Tablo 1. Modelde Kullanılan Değişkenlerin Tanımlanması 
Değişkenlerin 

Kısaltması 
Değişkenlerin 

Tanımı 
Değişkenlerin Veri Kaynağı 

RGDP 
Reel Gayri Safi Yurtiçi 

Hâsıla USD-PPP (2015) 

OECD-Stat (Organization for Economic 
Cooperation and Development Statistics-

2018). 

GEPGU 
Küresel Ekonomik, 
Politik ve Jeopolitik 

Belirsizlikler (Endeks) 

www.PolicyUncertainty.com. 
Yazar Hesaplamaları. 

Tablo 1’de tanımlanan ve ekonomik büyüme hızlarını temsilen kullanılan RGDP 
değişkenine ait veriler, OECD veri tabanından reel (2015 baz yılı fiyatlarıyla) ABD 
doları (USD) olarak, Satın Alma Gücü Paritesi cinsinden (PPP) ve mevsimsel olarak 
düzeltilmiş veriler olarak elde edilmiştir. Küresel EPJ belirsizlikleri eş zamanlı 
ölçmek üzere oluşturulan endeks şeklindeki GEPGU değişkenine ait veriler ise ilgili 
veri tabanından alınan küresel ekonomik ve politik belirsizlikler GEPU endeksi ile 
küresel jeopolitik belirsizlikler GPU endeksi verilerinin kullanılmasıyla yazarlar 
tarafından oluşturulmuştur. GEPU endeksine ait veriler, ilgili veri tabanında 
küresel ekonomiyi temsil etme gücüne sahip olduğu varsayılan 20 ülke için (ABD, 
Almanya, Avustralya, Brezilya, Çin, Fransa, Güney Kore, Hindistan, Hollanda, 
İngiltere, İtalya, İspanya, İsveç, İrlanda, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Şili ve 
Yunanistan) aylık bazda hesaplanan EPU endeks değerlerinin, Nominal GSYİH 
değerleriyle (USD ve PPP cinsinden) ağırlıklandırılmasıyla oluşturulan veriler 
olarak elde edilmiştir. GPU endeksine ait veriler ise ilgili veri tabanından küresel 
ekonominin aylık bazda hesaplanan GPU endeks değerlerinin verileri olarak 
alınmıştır.  

Bu kapsamda GEPGU değişkeni türetilirken, ilk olarak aylık bazda hesaplanan 
GEPU ve GPU endeks değerlerinin üçer aylık aritmetik ortalamaları alınarak 1985-
2018 dönemindeki çeyreklik dönem GEPU ve GPU endeks değerleri 
hesaplanmıştır. (İlgili veri tabanında GEPU endeksine ait veriler 1997 yılından 
itibaren türetildiğinden, GEPU endeksinin 1985-1996 dönemindeki çeyreklik 
dönem değerleri bu 20 ülkenin EPU endeks değerlerinin aritmetik ortalamaları 
alınarak oluşturulmuştur). Ardından, GEPU ve GPU endeks değerlerinin 1985-2018 
dönemindeki çeyreklik dönem değerleri Temel Bileşenler Analiziyle (Principal 
Component Analysis-PCA) dönüştürülerek GEPGU değişkenine ait endeks değerleri 
türetilmiştir. PCA, aralarında korelasyon ilişkisi bulunan çok sayıdaki değişkenin 
açıkladığı yapıyı ve gözlemlenen varyanslarını yansıtacak şekilde değişkenlerin 
doğrusal bileşenlerinden indirgenen yeni bir değişkenin elde edilebilmesine 
olanak sağlamaktadır (Hotelling, 1933: 417-41). PCA ile birlikte, aralarında güçlü 
bir korelasyon ilişkisi bulunan küresel EPJ belirsizliklerin eş-zamanlı etkilerinin 
endeks biçimindeki tek bir değişkenle ölçülmesi amaçlanmaktadır.  

Tablo 1’de tanımlanan RGDP ve GEPGU değişkenlerinin inceleme dönemindeki 
çeyreklik dönem büyüme hızları (önceki yılın aynı periyoduna göre hesaplanan) 
analizlerde kullanılmaktadır. Bu dönüştürme işlemlerinin ardından RGDP ve 
GEPGU değişkenlerinin MS-VAR modeli kapsamındaki analizlerde kullanılacak 
formlarının 1985Q:1-2018Q:4 dönemindeki zaman serisi özelliklerine ait 
tanımlayıcı istatistikler Tablo 2’de sunulmaktadır. Bununla birlikte, RGDP ve 
GEPGU değişkenlerinin MS-VAR modeli kapsamındaki analizlerde kullanılacak 
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formlarının 1985Q:1-2018Q:4 dönemindeki gelişim seyri Ek-1’deki grafiklerde 
gösterilmektedir. Çalışmanın ekonometrik analizleri, EViews 10.0, Gauss 18.0 ve R 
3.5.1 paket programları kullanılarak yapılmaktadır. 

Tablo 2. Değişkenlerin Tanımlayıcı İstatistikleri 
1985:Q1-2018:Q4 Gözlem Sayısı: 136 

Değişkenler 
O

rt
al

am
a 

M
ed

y
an

 

M
ak

si
m

u
m

 

M
in

im
u

m
 

St
an

d
ar

t 
Sa

p
m

a 

Ç
ar

p
ık

lı
k

 

B
as

ık
lı

k
 

RGDP 4.788 5.816 12.93 -12.53 5.146 -1.209 4.334 
GEPGU 1.471 -0.166 5.506 -2.086 1.103 1.837 8.761 

Tablo 2 incelendiğinde, RGDP değişkeninin minimum değerini Türkiye 
ekonomisinde dışsal şoklardan kaynaklı ekonomik daralmaların etkilerinin 
derinleştiği 2009:Q1 döneminde ve maksimum değerini ise içsel şoklardan 
kaynaklı 1994 krizi sonrasındaki ekonomik genişleme döneminde 1995:Q2 aldığı 
anlaşılmaktadır. Diğer yandan Tablo 2 incelendiğinde, GEPGU değişkeninin 
minimum/maksimum değerlerini küresel ekonomide EPJ açıdan belirsizlik 
meydana getiren gelişmelerin sırasıyla azaldığı/arttığı 2004Q:1 ve 2001Q:4 
dönemlerinde aldığı görülmektedir. RGDP ve GEPGU değişkenlerinin inceleme 
döneminde ortalama, medyan ve standart sapma değerleri açısından gösterdikleri 
diğer zaman serisi eğilimleri ise Tablo 2’den izlenebilmektedir.  

3. Araştırmanın Ekonometrik Metodolojisi ve Bulguları 

Çalışmanın bu bölümünde, küresel ekonominin EPJ belirsizlik düzeyindeki 
değişimlerin, Türkiye ekonomisinin 1985:Q1-2018:Q4 dönemindeki ekonomik 
büyüme hızları üzerindeki etkileri doğrusal olmayan zaman serisi analizi 
metodolojisi ve MS-VAR (Markov Rejim Değişim Vektör Otoregresif-Markov 
Switching Autoregresive) modeli kullanılarak ekonometrik olarak 
araştırılmaktadır. Doğrusal olmayan zaman serilerinin kullanıldığı MS-VAR 
modelinde, değişkenlerin doğrusallık yapısının belirlenmesi önem taşımakta ve 
analizlerin doğrusal olan değişkenlerle yapılması durumunda sapmalı sonuçlarla 
karşılaşılabilmektedir. Bu nedenle, MS-VAR modelinde sapmasız sonuçlarla 
karşılaşabilmek üzere öncelikle modeldeki değişkenlerin inceleme döneminde 
doğrusal olup olmadıklarının doğrusallık testleriyle belirlenmesi gerekmektedir. 
Doğrusal olmayan zaman serisi literatüründe değişkenlerin doğrusallığını sınayan 
Keenan (1985), Tsay (1986), Brock vd., (1987), Luukkonen vd., (1988), Terasvirta 
(1994) vb. gibi doğrusallık testleri bulunmakta ve bu testlerde doğrusallığı 
araştırılan değişkenlerin seviye değerinde durağan oldukları varsayılmaktadır. Bu 
kapsamda seviye değerinde durağan olmayan değişkenlerde bu testlerin 
kullanılması elde edilen doğrusallık testi istatistiklerinin ve sonuçlarının sapmalı 
olmasına neden olabilmektedir (Harvey vd., 2008:1; Yılancı ve Tıraşoğlu, 2016: 5).  

Bununla birlikte, doğrusal olmayan zaman serisi literatüründe değişkenlerin 
doğrusallığını sınamak üzere son yıllarda geliştirilen Harvey ve Leybourne (2007) 
ve Harvey vd., (2008) doğrusallık testlerinde ise doğrusallığı araştırılan 
değişkenlerin seviye değerindeki durağanlığı konusunda herhangi bir varsayım 
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yapılmamaktadır. Bu nedenle, Harvey ve Leybourne (2007) ve Harvey vd., (2008) 
doğrusallık testleri, doğrusallığı araştırılan değişkenlerin seviye değerinde 
durağan olması veya olmaması durumlarında da kullanılabilmekte ve diğer 
doğrusallık testlerine kıyasla daha tutarlı sonuçlar verebilmektedirler. Harvey ve 

Leybourne (2007) doğrusallık testinde değişkenlerin doğrusallığı Wald tipi ( ) 
test istatistiğiyle incelenirken, Harvey vd., (2008) testinde ise değişkenlerin 
doğrusallığı değişkenlerin sırasıyla seviye değerinde durağan olması ve olmaması 

durumunda ( ) ile ( ) ve her iki durumda da ( ) Wald tipi test istatistikleriyle 
araştırılmaktadır. Harvey ve Leybourne (2007) ve Harvey vd., (2008) testleri 
sonucunda hesaplanan Wald test istatistiklerinin kritik tablo değerlerinden büyük 
olması durumunda “değişkenler doğrusaldır” şeklindeki temel hipotez 
reddedilmekte ve değişkenlerin inceleme döneminde doğrusal olmayan özellikler 
gösterdiği sonucuna ulaşılmaktadır (Harvey ve Leybourne, 2007:149-151; Harvey 
vd., 2008:1-5)6. Türkiye ekonomisinin çeyreklik zaman serisi verilerinin 
kullanıldığı çalışmada tahmin edilecek MS-VAR modelindeki değişkenlerin 
doğrusallık yapısı, anılan sakıncaları gidermek üzere, Harvey ve Leybourne (2007) 
ve Harvey vd., (2008) doğrusallık testleriyle araştırılmakta ve sonuçları Tablo 3’te 
sunulmaktadır. 

Tablo 3. Değişkenlerin Doğrusallık Testi Sonuçları 

Değişkenler 

Harvey vd., (2008) 
Harvey ve Leybourne 

(2007) 
Wald Test İstatistikleri Wald Test İstatistikleri 

  

λ 
 

 

%1 %5 
RGDP 10.76* 4.42 0.74 6.09** 13.53* 11.44** 

GEPGU 6.17** 3.25 0.00 6.17** 13.73* 13.66** 
Kritik 

Değerler 
% 1 9.21 13.27 
% 5 5.99 9.48 

Not:  dağılımına uygun olarak 2 serbestlik derecesinde hesaplanan Wald Test istatistiklerinin 
önündeki “*” ve “**” işaretleri sırasıyla %1 ve %5 önem düzeyinde değişkenler için doğrusallık 

temel hipotezlerinin reddedildiğini belirtmektedir. Tablodaki “λ” terimi  test istatistiklerinin 

hesaplanmasındaki  ve  test istatistiklerinin ağırlıklarını göstermektedir.  
 

Tablo 3’teki doğrusallık test sonuçları incelendiğinde, tahmin edilecek MS-VAR 
modelindeki RGDP ve GEPGU değişkenlerinin doğrusal olmadıkları görülmektedir. 

Bu sonuca, RGDP ve GEPGU değişkenleri için hesaplanan ( ), ( ) ve ( ) test 

istatistiklerinin % 1 ve/veya % 5 önem düzeyinde  dağılım tablosundan 2 
serbestlik derecesinde alınan kritik tablo değerlerinden büyük olmasıyla ve temel 
hipotezlerin reddedilmesiyle ulaşılmaktadır. Bu sonuçlar, RGDP ve GEPGU 
değişkenlerinin inceleme dönemindeki hareketlerinin doğrusal olmayan özellikler 
gösterdiğini belirtmekte ve RGDP ve GEPGU değişkenlerinin doğrusal olmayan 

                                                        

6Bu testlerin metodolojisi hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız: Harvey ve Leybourne, 2007: 149-
151; Harvey vd., 2008:1-5.  
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zaman serisi metodolojisine dayanan MS-VAR modeli tahminlerinde 
kullanılabileceğini göstermektedir. 

MS-VAR modeli, James D. Hamilton (1989, 1994, 1996) tarafından geliştirilen tek 
değişkenli Markov Rejim Değişimi modelinin Hans M. Krolzig (1997, 1998) 
tarafından çok değişkenli duruma uyarlanmasına dayanmaktadır. MS-VAR 
modelinde, Christopher A. Sims (1980) tarafından geliştirilen ve makro ekonomik 
analizlerde yaygın olarak kullanılan doğrusal VAR (Vektör Otoregresif) 
modellerinden farklı olarak rejim değişimine ve parametrelerinin rejimlere göre 
değişebilmesine imkân verilmektedir. Bu yönüyle MS-VAR modeli, zaman 
serilerine ilişkin p. dereceden bir VAR(p) modelinin rejimdeki değişimleri içerecek 
şekilde genelleştirilmesine ve VAR(p) modelinin rejimlere göre tahmin 
edilebilmesine dayanmaktadır (Bildirici vd., 2010: 107). Ekonomik konjonktür ile 
zaman serilerinin stokastik sürecindeki ortak rejim değişimlerinin incelendiği ve 
doğrusal olmayan veri işleme sürecine dayanan MS-VAR modelinde, rejim 
değişimleri çok değişkenli olarak analiz edilebilmektedir. En genel biçimiyle M 
rejimli ve p. dereceden bir MS(M)-VAR(p) modeli Eşitlik 1’deki gibi 
yazılabilmektedir:  

 

Eşitlikteki terimlerden;  n boyutundaki zaman serilerinden oluşan 

vektörü,  sabit terimlerin vektörünü,  katsayılar ile katsayıların 

gecikmeli değerlerinin vektörünü ve  ise beyaz gürültülü hata terimini 
göstermektedir. Ortalama ayarlanmış VAR(p) modelinin genelleştirilmesiyle ise 
MS(M)-VAR(p) modeli Eşitlik 2’deki gibi yazılabilmektedir: 

 

Burada; ( ) ve ( ) olmak üzere eşitliğin, ( ) ve ( ) terimleri 
şeklinde sırasıyla rejimleri ve rejimler arasındaki değişimleri gösteren iki farklı 

ortalaması bulunmaktadır. Eşitlikte, rejim değişimi ( ) terimi tarafından 

belirlenmekte ve gözlemlenemeyen stokastik bir süreci belirten ( ) terimi birinci 
düzeyden bir Markov Rejim Değişimi sürecini aşağıdaki gibi ortaya çıkarmaktadır:  

 

Eşitlik 3’teki terimlerden, ( ) rejimi yaratan sürecin parametre vektörünü, ( ) ( ) 

rejiminden sonra ( ) rejiminin gerçekleşme olasılığını göstermekte ve M durumlu 

geçiş olasılıklı matrisli bir markov süreci izleyen ( ) rejim değişkeninin cari rejim 
dönemi, bir önceki rejim dönemine bağlı olmaktadır. (Krolzig, 1997: 6-28). Bu 
süreç, MxM boyutlu bir vektör olarak matris gösterimiyle Eşitlik 4’teki gibi 
yazılabilmektedir:  
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Burada iki olasılıklı bir rejim geçiş süreci (2×1) boyutunda geçiş olasılıkları 

matrisiyle gösterilmekte ve ilk elemanı  ve  şeklinde 
olan bu vektör aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır:  

 

Eşitlikte geçiş olasılıkları matrisindeki ( )’nin değeri, t anındaki rejimi 

gösterirken, ( ) modeldeki parametreler ile varyansa bağlı olarak ve ( ) ise (
)’nin sürecine bağlı olarak değişmektedir. Markov rejim değişim sürecinin geçiş 

olasılıklarından ( ) sürecin birinci rejimdeyken tekrardan birinci rejimde kalma 

olasılığını ve ( ) sürecin ikinci rejimdeyken tekrardan ikinci rejimde kalma 
olasılığını vermektedir. MS-VAR modelinde parametrelerinin, ortalamanın veya 
sabit terimin rejimlere göre değişip değişmemesine göre sınıflandırma 
yapılabildiği gibi hata teriminin değişen varyanslı olup olmamasına veya 
otoregresif parametrelerin rejimlere göre değişip değişmemesine göre de 
sınıflandırma yapılabilmektedir (Krolzig, 1998: 3-8).  

Çalışmada, küresel ekonominin EPJ belirsizlik düzeyindeki değişimlerin, Türkiye 
ekonomisinin 1985:Q1-2018:Q4 dönemindeki ekonomik büyüme hızları 
üzerindeki etkilerini tespit etmek üzere tahmin edilmesi gerekli MS-VAR 
modelinin doğru spesifikasyonu, 4 farklı rejim ve maksimum 6 gecikme uzunluğu 
dikkate alınarak model seçim kriterleri Log-Likelihood (Log Olabilirlik-LL), LR 
(Doğrusallık), AIC (Akaike Information Criterion), HQ (Hannan-Quinn Information 
Criterion), SIC (Schwarz Information Criterion) eşliğinde belirlenmektedir. Bu 
kapsamda, model seçim kriterleri eşliğinde Log-Likelihood oranının maksimum, 
AIC, HQ ve SIC bilgi kriterlerinin minimum olduğu ve LR test istatistiklerine göre 
doğrusal olmayan ve asimetrik bir yapıda olan Markov Rejim Değişim Vektör 
Otoregresif modelinin MS(2)-VAR(4) modeli olduğu tespit edilmektedir. (MS(2)-
VAR(4) modelinin spesifikasyonunda kullanılan model seçim kriterlerine ait 
sonuçlar Tablo 4’te gösterilmektedir).  

Çalışmada, küresel ekonominin EPJ belirsizlik düzeyindeki değişimlerin, Türkiye 
ekonomisinin 1985:Q1-2018:Q4 dönemindeki ekonomik büyüme hızları 
üzerindeki etkilerini belirlemek üzere tahmin edilen iki rejimli ve dört gecikmeli 
MS(2)-VAR(4) modeli sonuçları Tablo 4’te sunulmaktadır. 
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Tablo 4. MS-VAR Modeli Tahmin Sonuçları 
Model: MS(2)-VAR(4) Katsayı Standart Hatalar Model Seçim Kriterleri 

Rejim-1 

C-Sabit 
Terim 

-3.3270* 0.7256[0.000] LL -333.2396 

GEPGU -0.8474** 0.3588[0.018] AIC 5.22 
Sigma 1.0588* 0.0673[0.000] HQ 5.31 

Rejim-2 

C-Sabit 
Terim 

6.6436** 0.2384[0.000] SIC 5.46 

GEPGU -0.6029*** 0.3276[0.066] LR 10.62 [0.001] 
Sigma 1.4708 0.1592[0.000]   

P11 1.2563** 0.5114[0.0140] Tanısal Test İstatistikleri 
P21 -3.0145* 0.4774[0.000] ARCH-LM 1.873[0.119] 

Not: “*”, “**” ve “***” işaretleri katsayılara ait t-istatistiklerinin sırasıyla % 1, % 5 ve % 10 önem 
düzeyinde anlamlı olduğunu göstermektedir. Tabloda “[ ]” parantezi içindeki değerler olasılıkları 
belirtmektedir. 
 

Tablo 4’teki MS(2)-VAR(4) modeli tahmin sonuçları incelendiğinde, küresel 
ekonominin EPJ gelişmelerden kaynaklı belirsizlik düzeyindeki değişimler ile 
Türkiye ekonomisinin ekonomik büyüme hızlarının konjonktürel hareketlerinin 
genişleme (Rejim-1) ve daralma (Rejim-2) biçimindeki iki farklı rejim içerisinde 
açıklandığı görülmektedir. Bununla birlikte, rejimlere ait varyansları gösteren 
Sigma katsayılarının Rejim-1 ve Rejim-2 için sırasıyla (1.0588) ve (1.4708) olarak 
hesaplandığı ve istatistiki açıdan anlamlı olduğu da yine Tablo 4’teki sonuçlardan 
izlenmektedir. Tablo 4’teki MS(2)-VAR(4) modeli tanısal test sonuçları açısından 
incelendiğinde ise ARCH-LM test istatistiği için hesaplanan olasılık değerlerinin 
0.05’ten büyük olduğu, modelin sabit varyanslı olduğu ve temel istikrarlılık 
koşulunu sağladığı görülmektedir. 

Tablo 4’teki MS(2)-VAR(4) modeli tahmin sonuçları rejimler açısından 
incelendiğinde, küresel EPJ belirsizlikler GEPGU değişkenine ait rejim 
katsayılarının Rejim-1 ve Rejim-2 için negatif işaretli olacak şekilde sırasıyla (-
0.8474) ve (-0.6029) olarak hesaplandığı ve istatistiki açıdan farklı önem 
düzeyinde anlamlı oldukları anlaşılmaktadır. Bu sonuçlar, küresel ekonominin EPJ 
belirsizlik düzeyindeki değişimlerin, Türkiye ekonomisinin genişleme ve daralma 
evrelerinde ekonomik büyüme hızları üzerindeki etkilerinin negatif yönlü ve 
istatistiki açıdan anlamlı olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte sonuçlar, 
küresel ekonominin EPJ belirsizlik düzeyindeki değişimlerin, Türkiye 
ekonomisinin ekonomik büyüme hızları üzerindeki negatif yönlü ve istatistiki 
açıdan anlamlı olan etkilerinin büyüklüğünün genişleme evresinde görece daha 
fazla olduğunu ortaya koymaktadır. Tüm bu sonuçlar, küresel ekonominin EPJ 
belirsizlik düzeyindeki değişimlerin, Türkiye ekonomisinin ekonomik büyüme 
hızları üzerindeki etkilerinin genişleme ve daralma evrelerinde daraltıcı olduğunu 
ve bu daraltıcı etkilerin genişleme evresinde görece daha fazla olduğunu ortaya 
koymaktadır.  

Diğer yandan Tablo 4’teki sonuçlar, rejimler arası geçiş olasılıklarını gösteren (P11) 
ve (P21) katsayıları açısından incelendiğinde ise ekonominin genişleme 
evresindeyken tekrar genişleme evresinde kalma olasılığına (P11) ve ekonominin 
daralma evresindeyken genişleme evresine geçme olasılığına (P21) ait katsayıların 
farklı önem düzeylerinde istatistiki açıdan anlamlı oldukları görülmektedir. (P11) 
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ve (P21) şeklindeki rejimler arası geçiş olasılıklarına ait katsayıların istatistiki 
açıdan anlamlı olması ise model değişkenlerinin genişleme ve daralma şeklindeki 
iki rejim arasında ve doğrusal olmayan bir yapı içerisinde hareket ettiklerini 
göstermektedir. Çalışmada, MS(2)-VAR(4) modelinin tahmininden elde edilen 
Rejimlerin Geçiş Olasılıkları Matrisine ait sonuçlar ise Tablo 5’te sunulmaktadır. 

Tablo 5. MS-VAR Modeli Rejim Geçiş Olasılıkları Matrisi Tahmin Sonuçları 
 Rejim Geçiş Olasılıkları Matrisi Rejimlerin Özellikleri 

Rejim Rejim-1 Rejim-2 Gözlem Sayısı Süre Olasılık 
Rejim-1 0.9334 0.0663 99 15.08 % 74 
Rejim-2 0.2039 0.7961 33 4.90 % 26 

 

Tablo 5’teki MS(2)-VAR(4) sonuçları Rejimlerin Özellikleri açısından 
incelendiğinde, Türkiye ekonomisinin 1985:Q1-2018:Q4 dönemi boyunca 
genişleme evresinde (Rejim-1) bulunma olasılığının yaklaşık % 74 olduğu ve 
Rejim-1’de geçirdiği ortalama sürenin ise 15.08 çeyreklik dönem (3.8 yıl) olduğu 
görülmektedir. Benzer bir şekilde Tablo 5 incelendiğinde, Türkiye ekonomisinin 
1985:Q1-2018:Q4 dönemi boyunca daralma evresinde (Rejim-2) bulunma 
olasılığının yaklaşık % 26 olduğu ve Rejim-2’de geçirdiği ortalama sürenin ise 4.90 
çeyreklik dönem (1.2 yıl) olduğu anlaşılmaktadır. Beklentilerle uyumlu bu 
sonuçlar, Türkiye ekonomisinin inceleme döneminin daha büyük bir bölümünü 
genişleme evresinde geçirdiğini göstermekte ve inceleme dönemi boyunca 
genişleme evresinde aralıksız bir şekilde geçirdiği ortalama sürenin daha fazla 
olduğunu ortaya koymaktadır.  

Tablo 5’teki MS(2)-VAR(4) sonuçları Rejim Geçiş Olasılıkları Matrisi açısından 
incelendiğinde ise Türkiye ekonomisinin genişleme evresini (Rejim-1) izleyen 
dönemde tekrardan genişleme evresinde kalma ve daralma evresini (Rejim-2) 
izleyen dönemde tekrardan daralma evresinde kalma olasılıklarının sırasıyla 
yaklaşık % 93 ve % 80 olarak hesaplandığı görülmektedir. Bu sonuçlar, Türkiye 
ekonomisinin inceleme dönemindeki bir genişleme evresinden/daralma 
evresinden yeni bir genişleme evresine/daralma evresine geçme ve bulunduğu 
rejimde kalma olasılıklarının oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. Bununla 
birlikte Tablo 5 incelendiğinde, Türkiye ekonomisinin genişleme evresindeyken 
(Rejim-1) izleyen dönemde daralma evresine (Rejim-2) geçme ve daralma 
evresindeyken (Rejim-2) izleyen dönemde genişleme evresine (Rejim-1) geçme 
olasılıklarının ise sırasıyla yaklaşık % 20 ve % 7 olarak hesaplandığı 
anlaşılmaktadır. Bu sonuçlar, bir yandan Türkiye ekonomisinin inceleme 
dönemindeki bir genişleme evresinin ardından daralma evresine girme ve bir 
daralma evresinin ardından genişleme evresine girme olasılıklarının düşük 
olduğunu göstermekte, diğer yandan da bir daralma evresinden genişleme 
evresine geçerek toparlanma olasılığının görece daha düşük olduğunu ortaya 
koymaktadır. Tüm bu sonuçlar, Türkiye ekonomisinin inceleme dönemindeki 
ekonomik büyüme hızlarının genellikle genişleme rejimi içerisinde ve kararlı bir 
şekilde hareket ettiğini ve bulunduğu rejim içerisinde kalma olasılığının oldukça 
yüksek olduğunu göstermektedir.  
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Tablo 5’teki bulguları görselleştirmek üzere çalışmada, MS(2)-VAR(4) modelinin 
tahmininden elde edilen Rejimlerin Geçiş Olasılıklarına ait Filtrelenmiş (Filtered) 
ve Düzgünleştirilmiş (Smoothed) Grafikler ise Şekil 1’de sunulmaktadır.  

Şekil 1. MS-VAR Modeli Rejim Geçiş Olasılıklarına Ait Grafikler 
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Şekil 2’deki MS(2)-VAR(4) sonuçları Rejim Geçiş Olasılıkları Grafikleri açısından 
incelendiğinde, inceleme döneminde genişleme evresinde bulunan (Rejim-1) 
gözlem değerlerinin daralma evresinde bulunan (Rejim-2) gözlem değerlerine 
kıyasla daha fazla olduğu görülmektedir. Tablo 5’teki bulgularla uyumlu bu durum, 
ilk bakışta Türkiye ekonomisinin inceleme döneminin daha büyük bir bölümünü 
genişleme evresinde geçirdiğini ve genişleme evresinde bulunma olasılığının daha 
yüksek olduğunu göstermektedir.  

Bununla birlikte Şekil 2 incelendiğinde, küresel EPJ belirsizlik düzeyindeki 
değişimler ile Türkiye ekonomisinin ekonomik büyüme hızlarının inceleme 
döneminde Rejim-1 ve Rejim-2 içerisindeki konjonktürel hareketlerinin Türkiye 
ekonomisinin gerçekleriyle uyumlu olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Şekil 2 
incelendiğinde, küresel EPJ belirsizlik düzeyindeki değişimler ile Türkiye 
ekonomisinin ekonomik büyüme hızlarının Rejim-2 içerisinde 1988:Q1-1990:Q1, 
1990:Q4-1992:Q2, 1994:Q4-1995:Q3, 1998:Q1-2000:Q3, 2001:Q1-2002:Q3, 
2007:Q-2009:Q4, dönemlerindeki konjonktürel hareketlerinin, Türkiye 
ekonomisinde içsel ve dışsal şoklardan kaynaklı ekonomik krizlerin veya 
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daralmaların yaşandığı dönemlere rastladığı görülmektedir. Küresel EPJ belirsizlik 
düzeyindeki değişimler ile Türkiye ekonomisinin ekonomik büyüme hızlarının 
Rejim-2 içerisinde 2016:Q1-2017:Q1 ve 2018:Q3-2018:Q4 dönemlerindeki kısa 
süreli konjonktürel hareketlerinin ise Türkiye ekonomisinde içsel ve dışsal EPJ 
gelişmelerden kaynaklı belirsizliklerin arttığı ve uluslararası ilişkilerde önemli pay 
sahibi olan bazı ülkelerle yaşanan EPJ gerilimlerin tırmandığı dönemlere rastladığı 
anlaşılmaktadır. Benzer bir şekilde, küresel EPJ belirsizlik düzeyindeki değişimler 
ile Türkiye ekonomisinin ekonomik büyüme hızlarının Rejim-1 içerisindeki 
konjonktürel hareketlerinin, Türkiye ekonomisinde en az potansiyeli düzeyinde 
yakalanan ekonomik büyüme hızlarının meydana geldiği dönemlere denk geldiği 
de yine Şekil 2’nin izlenmesinden anlaşılabilmektedir.  

4. Sonuç  

Bu çalışmada, küresel ekonominin EPJ gelişmelerden kaynaklı belirsizlik 
düzeyindeki değişimlerin, Türkiye ekonomisinin ekonomik büyüme performansı 
üzerindeki etkilerinin ekonomik büyüme hızlarının konjonktürel hareketleri 
dikkate alınarak ampirik açıdan incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla 
çalışmada, küresel ekonominin EPJ belirsizlik düzeyindeki değişimlerin, Türkiye 
ekonomisinin 1985:Q1-2018:Q4 dönemindeki ekonomik büyüme hızları 
üzerindeki etkileri doğrusal olmayan zaman serisi analizi metodolojisi kapsamında 
ve MS-VAR modeli kullanılarak ekonometrik olarak incelenmektedir. Tahmin 
edilen MS-VAR modelinin, küresel EPJ belirsizliklerin Türkiye ekonomisinin 
ekonomik büyüme performansı üzerinde teorik düzeyde öngörüldüğü gibi 
olumsuz etkiler yarattığını gösteren ve literatürdeki çalışmalarla uyumlu ampirik 
sonuçlarını şu şekilde özetlemek mümkün olmaktadır:  

Çalışma sonucunda, küresel ekonominin EPJ gelişmelerden kaynaklı belirsizlik 
düzeyindeki değişimler ile Türkiye ekonomisinin ekonomik büyüme hızlarının 
inceleme dönemindeki konjonktürel hareketlerinin genişleme ve daralma 
biçimindeki iki farklı rejim içerisinde açıklandığı sonucuna ulaşılmıştır. Küresel 
ekonominin EPJ belirsizlik düzeyindeki değişimlerin, Türkiye ekonomisinin 
ekonomik büyüme hızları üzerindeki etkilerinin genişleme ve daralma 
rejimlerinde negatif yönlü/istatistiki açıdan anlamlı olduğunun belirlendiği 
çalışmada, EPJ belirsizlik düzeyindeki değişimlerin negatif yönlü/istatistiki açıdan 
anlamlı olan etkilerinin büyüklüğünün genişleme rejiminde görece daha fazla 
olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar, küresel ekonominin EPJ belirsizlik düzeyindeki 
değişimlerin, Türkiye ekonomisinin ekonomik büyüme hızları üzerinde hem 
genişleme hem de daralma rejiminde olumsuz bir etkiye sahip olduğunu 
göstermekle birlikte bu olumsuz etkilerin genişleme rejiminde görece daha fazla 
olduğunu ortaya koymaktadır.  

Bununla birlikte çalışmada, inceleme dönemi boyunca Türkiye ekonomisinin 
genişleme rejiminde geçirdiği ortalama sürenin daralma rejime kıyasla daha fazla 
olduğu, Türkiye ekonomisinin bulunduğu rejimlerde kalma olasılığının oldukça 
yüksek ve rejimler arasındaki geçiş olasılığının ise oldukça düşük olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Türkiye ekonomisinin inceleme dönemindeki ekonomik büyüme 
hızlarının genellikle genişleme rejimi içerisinde ve kararlı bir şekilde hareket 
ettiğini gösteren bu sonuçlar, Türkiye ekonomisinin bulunduğu rejim içerisinde 
kalma olasılığının oldukça yüksek olduğunu ve daralma rejiminden genişleme 
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rejimine geçerek toparlanma olasılığının görece düşük olduğunu ortaya 
koymaktadır. Çalışmada son olarak, küresel ekonominin EPJ belirsizlik 
düzeyindeki değişimler ile Türkiye ekonomisinin ekonomik büyüme hızlarının 
inceleme döneminde genişleme ve daralma rejimleri içerisindeki konjonktürel 
hareketlerinin Türkiye ekonomisinin gerçekleriyle görece uyumlu olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Bu kapsamda çalışmada, küresel EPJ belirsizlik düzeyindeki 
değişimler ile Türkiye ekonomisinin ekonomik büyüme hızlarının genişleme rejimi 
içerisindeki konjonktürel hareketlerinin, Türkiye ekonomisinde en az potansiyeli 
düzeyinde yakalanan ekonomik büyüme hızlarının meydana geldiği dönemlere 
denk geldiği belirlenmiştir. Benzer bir şekilde çalışmada, küresel EPJ belirsizlik 
düzeyindeki değişimler ile Türkiye ekonomisinin ekonomik büyüme hızlarının 
daralma rejimi içerisindeki konjonktürel hareketlerinin ise Türkiye ekonomisinde 
içsel/dışsal şoklardan kaynaklı ekonomik krizlerin/daralmaların yaşandığı 
dönemler ile uluslararası ilişkilerde önemli pay sahibi olan ülkelerle yaşanan EPJ 
gerilimlerin tırmandığı dönemlere rastladığı tespit edilmiştir.  

Tahmin edilen MS-VAR modelinden elde edilen tüm bu sonuçlar, küresel 
ekonominin EPJ gelişmelerden kaynaklı belirsizlik düzeyindeki artışların, teorik 
yazında öngörüldüğü gibi hem genişleme hem de daralma evrelerinde Türkiye 
ekonomisinin ekonomik büyüme hızları üzerinde inceleme dönemi itibariyle 
daraltıcı etkilere sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte sonuçlar, 
küresel ekonomik düzlemdeki konumuyla Türkiye ekonomisinde sağlanan 
ekonomik büyüme hızlarının sürdürülebilirliği üzerinde EPJ gelişmelerden 
kaynaklı belirsizliklerin mevcut düzeyiyle önemli bir kısıt olarak durduğuna işaret 
etmektedir. Bu kapsamda, Türkiye ekonomisinde politika yapıcıları tarafından 
küresel ekonomideki EPJ gelişmelerden kaynaklı belirsizliklerin, ekonomik 
büyüme performanslarının sürdürülebilirliği üzerindeki kısıtlayıcı etkilerinin 
azaltılabilmesine yönelik politika tedbirlerinin tasarlanması önem arz etmektedir. 
Bu amaçla, Türkiye ekonomisinde politika yapıcıları tarafından ekonomik büyüme 
performanslarının dışsal koşullara bağlılığının azaltılmasına ve daha çok içsel 
dinamiklerce sağlanmasına yönelik uzun vadeli para ve maliye politikalarının 
geliştirilip uygulanması gerekmektedir. Bu yöndeki politika tedbirlerinin, küresel 
ekonomideki konumuyla Türkiye’nin müdahil olmak durumunda kaldığı EPJ 
gelişmelerden kaynaklı mevcut belirsizliklerin barışçıl ve uzlaştırıcı bir şekilde 
giderilebilmesine ve yeni belirsizliklerin ortaya çıkmamasına yönelik proaktif dış 
politikalarla da desteklenmesi önem arz etmektedir. Böylelikle Türkiye 
ekonomisinde ekonomik büyüme performanslarının, küresel ekonomideki EPJ 
belirsizliklerden etkilenme düzeyinin görece azaltılabilmesi ve içsel dinamiklerin 
önerdiği potansiyeli seviyesinde sürdürülebilir kılınabilmesi olanaklı hale 
gelebilecektir. Aksi halde Türkiye ekonomisinde ekonomik büyüme 
performanslarının, küresel ekonomideki EPJ belirsizliklerden olumsuz yönde 
etkilenme düzeyinin azaltılamaması veya küresel ekonomideki belirsizliklerin 
artması durumunda, belli aralıklarla kesintiye uğrayarak sürdürülebilirliğini 
kaybetmesi ihtimaller dâhilinde bulunmaktadır. Tüm bunların yanında, konu ile 
ilgili olarak yakın gelecekte yapılacak ampirik çalışmalarda, Türkiye ekonomisinde 
küresel EPJ belirsizliklerin makroekonomik göstergeler üzerindeki etkilerinin 
araştırılmasının, Türkiye’de para ve maliye politikalarının tasarlanmasına ve bu 
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konuda henüz yeni oluşmaya başlayan literatürün gelişimine katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. 
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EK-1: 

Şekil 1. MS-VAR Modelinde Kullanılan RGDP Değişkeninin Gelişim Seyri (1985:Q1-
2018:Q4) 

 
 

 
Şekil 2. MS-VAR Modelinde Kullanılan GEPGU Değişkeninin Gelişim Seyri (1985:Q1-

2018:Q4) 
 

 
Not: RGDP ve GEPGU Değişkenleri Hakkında Bölüm 2’deki Açıklamalara bakınız.   
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