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DEVLET TÜKETİM HARCAMALARI VE ENFLASYON ARASINDAKİ 
İLİŞKİNİN EŞBÜTÜNLEŞME MODELİYLE İNCELENMESİ 

VERİ ARALIĞI 

1998Q1-2017Q4 

DC=DEVLET TÜKETİM HARCAMALARI 

TUFE(1994 yılı baz) 

LTUFE=log((ltufe-ltufe(-1)/ltufe(-1)*100)) 1 dönem önceki değişim alınmıştır. 

LDC=log(DC) 

Çalışma E-VİWES 8 ekonometri modelleme programında yapılmıştır. 

YÖNTEM 

Eşbütünleşme analizi yapılmış ve yayınlanmış çalışmalarda “eştümleşme analizi” olarak da 
görülmektedir. Öncelikle literatür taraması neticesinde eşbütünleşme kavramı kullanılmış 
olup aynı anlamda olduklarını belirtelim.  

Eşbütünleşme, ekonomik değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin istatistiksel olarak 
sunulmasıdır. Ekonomik değişkenler arasında uzun dönemli veya bir denge ilişkisinin olduğu 
yapılan birçok ekonomik analizlerle ortaya konulmaktadır. Bu ilişki, değişkenlerin sahip 
olduğu yapıya bağlı olarak analiz edilmektedir.  Eşbütünleşme analizi durağan dışı 
değişkenler arasında uzun dönem veya denge ilişkisini gösteren parametrelerin tahmin 
edilmesinde kullanılan bir yaklaşımdır. Eşbütünleşme modelinde artıkların rassal gidiş 
sürecini(iid(0,σ²)) sağlaması gerekmektedir. 

Eşbütünleşme analizinde önemli bir husus Engle Granger (1987) de ortaya konulan ‘Granger 
Temsil Teoremi’dir. Bu teoreme göre, iki değişken eşbütünleşik ise bu değişkenler arasında 
uzun dönemli ilişki vardır. Ancak kısa dönemde bu değişkenler arasında bir dengesizlik 
meydana gelecektir. Bu kısa dönemli dengesizlik hata giderme mekanizması yardımıyla 
düzeltilmektedir. Hata düzeltme mekanizmasının modellenmesiyle, bu iki değişkenin kısa ve 
uzun dönem davranışları arasında bir bağ kurulmaktadır. Kısa dönem dinamikleri serilerin 
durağan hali yani fark serileri ile modellenir. 

    Eğer iki veya daha fazla durağan dışı değişken arasında uzun dönemli bir ilişki söz konusu 
değilse, tahmin edilecek regresyon modeli sahte regresyon olacaktır.  

    Sahte regresyon durumunda, tahmin edilen model genel olarak iyi sonuçlar vermektedir. 
Örneğin, modelin R² si yeterince yüksek, parametreler istatistiksel olarak anlamlı olabilir. 
Ancak elde sonuçların ekonomik olarak yorumlanması oldukça güçtür. Bunun temel nedeni, 
değişkenlerin birbiri ile ilişkili olması değil, bu iki veya daha fazla durağan dışı değişkenin 
tesadüfi olarak aynı yöne doğru hareket etmeleridir.  
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 Sahte regresyondan kaçınmak temelde iki şekilde mümkündür: 

1. Durağan dışı değişkenleri durağanlaştırarak kullanmaktır. En yaygın kullanılan 
durağanlaştırma işlemi fark almadır. Serinin yapısına göre bir veya ikinci derece 
farklar alınarak seri durağanlaştırılır. Ancak gerekiyorsa daha yüksek dereceden 
farklarda alınabilir. Sonraki aşama, farkı alınarak durağanlaştırılmış serileri 
kullanmaktır. Ancak fark alma işleminin, serilerin uzun dönem dinamiklerini yok 
etmektedir.  Bu nedenle, eğer uzun dönem ilişkisi araştırılmak isteniyorsa, 
eşbütünleşme analizine başvurmak daha uygundur.  

2. Değişkenlerin eşbütünleşik olması ile mümkündür. Makroekonomik zaman serilerinin 
büyük çoğunluğunun durağan dışı olması nedeniyle iki veya daha fazla değişken 
arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için eşbütünleşme analizine başvurulmaktadır.  

PHILLIPS PERRON 

   DF ve ADF testine karşı geliştirilen parametrik olmayan bir testtir. Değişen 
varyans ve oto korelasyona karşı esnektir yani test denkleminin hata 
terimlerinde oto korelasyon ve değişen varyans probleminde bile güvenilir 
sonuçlar verir. ADF testindeki gibi bağımlı değişkenin gecikmeleri denklemde 
yer almaz. 

   Newey West(1987) tahmincisi kullanılıyor. Bu tahminci değişen varyans ve 
oto korelasyon tutarlı kovaryans matrisleri hesaplanıyor. Bu matrislerden de 
Newey West tahmincisi elde ediliyor. Bu tahminci sayesinde değişen varyans ve 
oto korelasyona karşı robust istatistikler elde ediliyor. 

   Bu test küçük örneklem durumunda güvenilir sonuçlar vermiyor. Yakın birim 
kök olma durumunda testin gücü düşüyor. Yapısal kırılma varsa bu test 
kullanılamaz. 

Test Denklemi; 
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Kwiatkowski-Phillips-Schmidt- Shin test(KPSS) 

Diğer birim kök testlerinin aksine        𝐻! hipotezinde serinin ortalama ya da 
doğrusal trend etrafında durağan olduğu belirtilirken alternatif hipotezde ise 
serinin birim köke sahip sahip olduğu belirtilir.  

   Serinin 3 bileşeni vardır.  Bunlar; deterministtik trend, random walk ve hata 
terimidir. 
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TUFE 

 

 

PP ve KPSS testlerine göre %5 anlamlılık düzeyinde TUFE serisi durağan değildir. 

 

 

PP ve KPSS testlerine göre %5 anlamlılık düzeyinde TUFE 1.mertebe durağandır. 



Devlet Tüketim Harcaması 

 

 

PP ve KPSS testlerine göre %5 anlamlılık düzeyinde devlet tüketim harcaması durağan 
değildir. 

 

 

 

 



 

PP ve KPSS testlerine göre %5 anlamlılık düzeyinde devlet tüketim harcaması 1.mertebe 
durağandır. 

 

EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ 

Eşbütünleşme ilişkisinin varlığını belirleyebilmek için tahmin edilen modelden, artıkların elde 
edilerek eşbütünleşme testinin uygulanması gerekmektedir 

 

 

Oto korelasyon Testi; 

 

Ho: Oto korelasyon yoktur. 
Ha: Oto korelasyon vardır. 
Prob değeri(0.1279) 0.05’ten büyük olduğu için Ho reddedilemez. Oto korelasyon yoktur. 

𝐿𝑇𝑈𝐹𝐸 = 11,48− 0,611𝐿𝐷𝐶 

 



Değişen Varyans Testi; 

 

Ho: Değişen varyans yoktur. 
Ha: Değişen varyans vardır. 
Prob değeri(0.2247) 0.05’ten büyük olduğu için Ho reddedilemez. Değişen varyans yoktur. 

 

Artıkların Durağanlık Testi ve Eşbütünleşme Testi; 

 

Ho: ρ=0 Birim kök vardır. Seri durağan değildir. 
 
Ha:  ρ<0 Birim kök yoktur. Seri durağandır. 
 
Ho reddedilir. DF(79) testine göre artıklar durağandır.(Prob<0.05) 

Tahmin edilen modelde artıklar iid(0,σ²) şartı sağlanmıştır. Eşbütünleşme testi yapılabilir. 



Eşbütünleşme Testi; 

Ho: ρ= 0 Eşbütünleşme yoktur. 
Ha: ρ <0 Eşbütünleşme vardır. 
Engle –Granger Kritik Değeri (0.05)= -3.46 
-8.419598> -3.46 
Ho reddedilir. Eşbütünleşme vardır ve uzun dönem ilişkilidir. 
 

HATA DÜZELTME MODELİ (ECM) 

 

 

Hata giderme mekanizmasının çalışması için E(-1) parametresine bakılır.3 koşul vardır. 
Bunlar; 

1.Parametre istatistiksel olarak anlamlı olmalıdır. 

2.Parametre negatif işaretli olmalıdır. 

3.Yorumlanabilmesi için parametre değerleri 0-1 arasında olmalıdır. 

Modelde katsayı anlamlı(prob<0.05),negatif işaretli ve 0 ile 1 arasındadır.(0.824826) 

Yorum: Aralarında uzun dönem denge ilişkisi olan TUFE ve devlet tüketim harcamaları 
değişkenleri bir şok etkisi ile birbirlerinden uzaklaştıkça her dönem 0.824826 oranında eski 
uzun dönem dengesini yakınsamaktadır.  

Sonuç: 1/ (0.824826)≡1,20 dönem sonra eski uzun dönem dengesini yakınsar 

 

𝑇Ü𝐹𝐸 = −0,36+ 2,54𝐷𝐶!! + 3,12𝐷𝐶!! − 0,27𝑇𝑈𝐹𝐸!! − 0,82𝑒!! 



İKTİSADİ YORUM 
Devletin tüketim harcamaları ve enflasyon arasında uzun dönemde bir doğrusallık 
saptanmıştır. Bu saptamada devlet tüketim harcamaları enflasyona aynı dönemde yansımamış 
burada bir etki gecikmesi yaşanmış ve 1 ya da 2 dönem sonra enflasyona etki etmiştir yapılan 
bu harcamalar için kalkınma bakanlığının yayınladığı verilere baktığımızda hemen hemen 
tüm süreçlerde devlet personel giderleri ve mal hizmet alımı yani cari işlemler kalemlerinde 
en büyük harcamayı yapmıştır.  
Prof. Dr. Besim Bülent Bali’nin katkıları ile yorumlamaya destek olacak argüman aşağıdaki 
gibidir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yıllar 2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  

Devletin Nihai  
Tüketim 
Harcamaları 

157.576.388 173.684.929 191.075.146 223.401.702 255.615.056 288.096.259 324.551.507 386.976.636 

Kişi	  Başına	  Gayri	  Safi	  Yurtiçi	  Hasıla,1998-‐2017	   	   	   	  
	  	   	  	   	   Cari	  fiyatlarla	  
	   	   	   	  	   	   	  
Yıl	  
	  

Yıl	  ortası	  nüfus(2)	   Değer	   Değişim	  
oranı	  

Değer	   Değişim	  
oranı	  

('000)	   (TL)	   (%)	   ($)	   (%)	  
1998	   	  62	  464	   	  	  1	  151	   -‐	   	  	  4	  442	   -‐	  
1999	   	  63	  364	   	  	  1	  691	   46,9	   	  	  4	  003	   -‐9,9	  
2000	   	  64	  269	   	  	  2	  656	   57,0	   	  	  4	  229	   5,6	  
2001	   	  65	  166	   	  	  3	  766	   41,8	   	  	  3	  084	   -‐27,1	  
2002	   	  66	  003	   	  	  5	  445	   44,6	   	  	  3	  581	   16,1	  
2003	   	  66	  795	   	  	  7	  007	   28,7	   	  	  4	  698	   31,2	  
2004	   	  67	  599	   	  	  8	  536	   21,8	   	  	  5	  961	   26,9	  
2005	   	  68	  435	   	  	  9	  844	   15,3	   	  	  7	  304	   22,5	  
2006	   	  69	  295	   	  	  11	  389	   15,7	   	  	  7	  906	   8,2	  
2007	   	  70	  158	   	  	  12	  550	   10,2	   	  	  9	  656	   22,1	  
2008	   	  71	  052	   	  	  14	  001	   11,6	   	  	  10	  931	   13,2	  
2009	   	  72	  039	   	  	  13	  870	   -‐0,9	   	  	  8	  980	   -‐17,8	  
2010	   	  73	  142	   	  	  15	  860	   14,3	   	  	  10	  560	   17,6	  
2011	   	  74	  224	   	  	  18	  788	   18,5	   	  	  11	  205	   6,1	  
2012	   	  75	  176	   	  	  20	  880	   11,1	   	  	  11	  588	   3,4	  
2013	   	  76	  148	   	  	  23	  766	   13,8	   	  	  12	  480	   7,7	  
2014	   	  77	  182	   	  	  26	  489	   11,5	   	  	  12	  112	   -‐2,9	  
2015	   	  78	  218	   	  	  29	  899	   12,9	   	  	  11	  019	   -‐9,0	  
2016	   	  79	  278	   	  	  32	  904	   10,0	   	  	  10	  883	   -‐1,2	  
2017	   	  80	  313	   	  	  38	  660	   17,5	   	  	  10	  597	   -‐2,6	  

TÜİK,	  Dönemsel	  Gayrisafi	  Yurtiçi	  Hasıla,	  IV.	  Çeyrek:	  Ekim	  -‐	  Aralık,	  2017	  
	   



Verilerden de görüldüğü üzere cari tüketim 
harcamaları karşılığında ekonomik büyüme 
gerçekleşmemiştir. 

Türkiye’de sosyal devlet anlayışının gelişmesi 
ile birlikte kamu harcamaları artmıştır. 
Enflasyon birçok değişkenden etkilenir ve tabi 
kamu harcamalarından da etkilenmiştir. Kamu 
harcamaları artıyor fakat bunu karşılayacak 
üretim gerçekleşmeyince enflasyon artmıştır. 

 

 

 

 

 

Kamu harcamalarından cari harcamaların büyük bir bölümünü personel 
harcamaları oluşturduğundan ve bu harcamalarda önemli bir kesinti 
yapılamayacağından enflasyonla mücadelede zayıf olduğu görülmektedir. 
Yatırım harcamaları ise uzun dönemde ekonomik büyümeyi sağlayacak yani arz 
artacak böylelikle enflasyonist baskı azalacağından azaltıcı bir etki denebilir. 
Transfer harcamaları ise gelir dağılımını düzeltemeye yönelik harcamalar 
olduğunda miktarı diğerlerine göre düşüktür enflasyonist baskı yaratmaz. Bu 
sebeple biz analizimizde devlet tüketim harcamalarına yer verdik.( Kamu 
hizmetlerinin görülmesi için gerekli olan mal ve hizmetlerin alımı amacıyla 
yapılan cari harcamalar).  

Enflasyona kamu harcamalarının 2011-17 sonuna kadar milli gelir unsurlarından 
kamu tüketim harcamalarının net katkısı büyümeye talep yönlü olarak 
gecikmelide olsa katkı sağlamıştır. 

Fiyatlama davranışlarında geçmiş dönem beklentileri geçerlidir. Model içinde 
negatif çıkma sebebi dalgalanmaların belirgin olmasıdır. 

  

   Sabit (1998)  
fiyatlarla 

 
      

 
 

Büyüme 
 Değer hızı 
 

     
  (000 000 

TL) (%) 
     
 

  1998    70 203   
1999    67 841 -3,4 
2000    72 436 6,8 
2001    68 309 -5,7 
2002    72 520 6,2 
2003    76 338 5,3 
2004    83 486 9,4 
2005    90 500 8,4 
2006    96 738 6,9 
2007    101 255 4,7 
2008    101 922 0,7 
2009    97 003 -4,8 
2010    105 886 9,2 
2011    115 175 8,8 
2012    117 625 2,1 
2013    122 556 4,2 
2014    126 258 3,0 
2015    131 273 4,0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personel giderleri, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet 
alımları, menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve onarım giderleri, 
gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri, mamul mal alımları, gayri maddi 
hak alımları, menkul malların büyük onarım giderlerine bakılmıştır ve çalışmada 
belirttiğimiz yıllar aralığından yapılan harcamaların artığı gözlenmiştir. Ve artan 
harcamalarından enflasyonist etkileri olduğu ortaya çıkmıştır. 

Modelimizin değişkenlerine ilişkin genel bağlam; 

Personel giderleri ve mal hizmet alımları devlet tüketim harcamalarında esas 
etkili kalemlerdir. 

Her yıl gerçekleşen nominal artışlar; 

Üfe ve tüfeyi aşıyor ise reel satın alma yaratılmış olur, genişletici maliye 
politikası etkindir. 

Üfe ve tüfedeki artıştan küçük ise daraltıcı maliye politikasıdır.  

Üfe ve tüfe yani piyasada oluşmuş enflasyon ile başa baş ise devlet harcamaları 
ile piyasayı hiç etkilemeyen bir kamu harcaması yapmış oluyoruz. 

  Personel Giderleri  
AYLAR  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
                
Ocak 8,566 9,907 11,582 13,545 14,848 17,485 19,078 
Şubat 6,792 7,756 8,956 10,474 11,457 13,726 14,861 
Mart 6,724 7,723 8,789 10,402 11,492 14,017 14,956 
Nisan 7,019 8,056 9,358 10,755 11,885 14,486 15,445 
Mayıs 6,932 8,015 9,160 10,749 11,773 14,600 15,427 
Haziran 7,151 9,689 9,183 10,701 11,846 15,108 15,424 
Temmuz 7,354 8,715 9,730 10,776 12,456 14,426 16,121 
Ağustos 6,976 8,196 8,853 10,029 11,622 13,665 15,344 
Eylül 7,399 8,747 9,770 11,056 13,179 14,717 16,258 
Ekim 7,371 8,797 9,782 11,089 12,458 14,226 16,399 
Kasım 7,445 8,638 9,568 10,880 12,702 14,661 14,283 
Aralık 6,021 6,952 7,810 8,841 10,370 12,437 11,081 
                
Toplam 85,751 101,191 112,542 129,297 146,088 173,553 159,313 

Kaynak: Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü)   
   

(1) Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri dahildir.  
    

Tutarlar: MİLYON TL 


