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ÖZET 
 

 
TÜRKİYE İÇİN GELİR-TÜKETİM İLİŞKİSİNİN  

EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ İLE İNCELENMESİ 

 

A. Bengü OKCU 

 

Yüksek Lisans Tezi, Ekonometri Anabilim Dalı 

Danışman: Prof. Dr. H. Altan ÇABUK 

Eylül 2008, 97 sayfa 

 

 

            Ekonometri ve iktisat bilimlerinin en önemli konuları arasında yer alan gelir ile 

tüketim ilişkisi her dönem güncelliğini korumuş ve birçok çalışmaya konu olmuştur. Bu 

konuda yapılan araştırmalar, 18. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Geçmişten günümüze 

kadar gelir- tüketim ilişkisi üzerine birçok gelişme gözlemlenmiştir. Bunlar; J.Maynard 

Keynes başta gelmek üzere diğer bilim adamlarının da geliştirdiği tüketim teorileridir. 

Bu çalışmada da 1987–2007 dönemi verileri kullanılarak ve eşbütünleşme yöntemi ile 

diğer ekonometrik yöntemler kullanılarak, Türkiye için, Keynes’in Mutlak Gelir 

Teorisi’nin tahmini yapılmıştır.    

 

            Çalışmamızın ilk bölümünde; tüketim fonksiyonu, makro ekonomik tüketim 

teorileri, teorilerle ilgili çalışmalar, teorilere getirilen eleştiriler yer verilmektedir. İkinci 

bölümde; eşbütünleşme analizi incelenmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise uygulama 

kısmına yer verilmektedir.  

 

            Sonuç olarak, Türkiye’de gelir düzeyinde meydana gelen değişmeler tüketimi 

etkilememektedir. Uzun dönem ilişkisi ve kısa dönem dinamikler incelendiğinde iki 

değişkeninde birlikte hareket etmediği ve birbirlerinden etkilenmedikleri görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler:  Gelir, Tüketim, Tüketim Teorileri, Mutlak Gelir Teorisi, 

Eşbütünleşme Analizi     
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ABSTRACT 

 

EXAMINING OF INCOME-CONSUMPTION’S RELATIONSHIP WITH 

COENTEGRATION ANALYSES FOR TURKEY 

 

A. Bengü OKCU 

 

M.A. Thesis, Department of Econometrics 

Supervisor: Prof. Dr. H. Altan ÇABUK 

September 2008, 97 Pages 

 

            The relationship between income and consumption is one of the most 

popular subjects of econometrics and economics science that protects its popularity 

and became study to many subjects. The researchers have carried out a number of 

studies upon this subject since the 18th century. There are many improvements, 

which have been seen on the relationship between income and consumption, from 

past to present. These are about consumption theories that has been improved firstly 

by J. Maynard Keynes and the other scientists. In this study, Absolute Income 

Theory of Keynes for Turkey is forecasted by using the data in period 1987 – 2007 

and the method of cointegration. 

 

            In the first  parts of our study, the function of consumption, macro 

economics consumption theories, studies about these theories, the critics done to 

these theories are included. In second part cointegrational analyses are investigated. 

The last part of the study includes the application part. 

 

            As a result; the changes occuring in the income level of Turkey do not effect 

the consumption. Two variables do not take action together and it is seen that they 

do not effect each other when the long term relations and the short term dynamics 

are investigated. 

 

 

Keywords: Income, Consumption, Consumption Theories, Absolute Income 

Theory, Coentegration Analysis.   
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GİRİŞ 

            18. yüzyılın başlarından itibaren önem kazanmaya başlayan tüketim-gelir 

ilişkisi, günümüzde de üzerinde yoğun bir şekilde çalışılan konuların arasında yer 

almaktadır. Geçmişten günümüze süregelen çalışmalarla tüketim ve gelir değişkenleri 

arasındaki ilişki üzerine; gerek siyasal, sosyal, gerek ise iktisadi anlamda birçok gelişme 

meydana gelmiştir. Bu ilişkinin bu kadar çok üzerinde durulmasının sebepleri; insan 

hayatında ve ekonomide önemli bir yere sahip olması ve tüketim harcamalarının milli 

geliri belirlemede çok büyük bir paya sahip olmasıdır. Ayrıca; tüketim ve gelir 

değişkenlerinin dikkatle incelenip üzerinde çalışmalar yapılmasının da izlenen istikrar 

politikası açısından önemi bulunmaktadır. 

 

            Mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarını doğrudan doğruya giderecek şekilde 

kullanılmasına “tüketim”, bu kullanımın parasal değerine de “tüketim harcamaları” 

denilmektedir. İktisat ve diğer bilim dallarında çok kullanılan gelir kavramı ise tüketim 

harcamalarını tespit eden en önemli olgudur.  Bu çalışmada Türkiye için “özel nihai 

tüketim harcamaları” ve “gayrisafi yurtiçi hasıla” değişkenleri ele alınmıştır. Her bilim 

dalı için önem arz eden tüketim-gelir ilişkisini en iyi açıklayan konuların başında da 

tüketim teorileri gelmektedir. Bunlardan başlıcaları; J.Maynard Keynes (1936) 

tarafından ortaya konulan ve reel tüketimin reel gelirin kararlı bir fonksiyonu olduğunu 

ileri süren mutlak gelir teorisi, Dorty S. Brady ve Rose D. Friedman (1947) tarafından 

ileri sürülen ve James S. Duesenberry (1949) tarafından geliştirilen ve tüketimin cari 

gelir ile daha önce ulaşılmış en yüksek gelir arasındaki oransal ilişkinin bir fonksiyonu 

olduğu ve tüketici tercihlerinin mutlak gelir teorisinde olduğu gibi birbirinden bağımsız 

olmadığını ifade eden nispi gelir teorisi, tüketimi sürekli ve geçici olmak üzere ikiye 

ayran Milton Friedman (1957) sürekli tüketimin sürekli gelirin bir fonksiyonu olduğunu 

ileri sürdüğü sürekli gelir teorisi, Franco Modigliani ve Alberto Ando (1963) tarafından 

geliştirilen ve fertlerin tüketim ve tasarruf davranışlarının hayat devresindeki 

pozisyonuna bağlılığını belirlemeye çalışan ve tüketim sadece cari gelire değil, aynı 

zamanda beklenen ortalama gelir ve cari servete bağlı olup, ortalama beklenen gelirde 

bir değişme olmadığı durumda tüketim cari gelirdeki değişmelere tepki göstermediğini 

ileri süren hayat devresi teorisidir. 
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            Görüldüğü üzere, tüketim teorileri tüketimi açıklayan faktörlerde özellikle gelir 

tanımlarında farklılaşmıştır. Teoriler geliştikçe modele katılan değişkenler de artış 

gözlenmektedir.  

 

           Bu çalışmanın genel amacı gelir-tüketim değişkenleri arasındaki ilişki hakkında 

bilgiler vermek ve bu bilgileri kullanarak gelir-tüketim ilişkisini mutlak gelir teorisi için 

test etmektir. Bu amaç doğrultusunda ikinci bölümünde, tüketim, tüketim harcamaları 

ve gelirin tanımı, makro ekonomik tüketim teorileri, teorilere getirilen eleştiriler ve 

teorilerle ilgili çalışmalara yer verilmektedir. Üçüncü bölümde de değişkenleri uzun 

dönemde birlikte hareket edip etmediklerini (eşbütünleşik) incelemek için, çalışmamız 

açısından önem arz eden eşbütünleşme kavramı ve testleri üzerinde durulmuştur. 

Dördüncü bölümde ise; çalışılacak tüketim modeli ve uygulama yöntemleri 

açıklanacaktır. Daha sonrada 1987–2007 yılları arasındaki özel nihai tüketim 

harcamaları ve gayrisafi yurt içi hasıla verilerini kullanarak, Türkiye için tüketim-gelir 

ilişkisinin uzun dönem ilişkisi ve kısa dönem dinamiklerine bakılarak sonuçlar 

değerlendirilecektir.              
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BÖLÜM 1 

TÜKETİM TEORİLERİ 

            Bir ekonomideki tasarruf düzeyinin temel belirleyicisi olan gelir ile tüketim 

arasındaki ilişki, uygulamalı iktisadın en popüler konuları arasında yer almaktadır. 

İktisat politikaları yapıcıları, karar verme ve politika belirleme aşamalarında bir takım 

göstergelere ihtiyaç duymaktadır. Bu göstergeler içinde bir ekonomide yatırım ve onu 

önceleyen tasarruf düzeyinin tahmin edilebilmesi için; gelir ile tüketim arasındaki 

ilişkinin seyrinin bilinmesi özel önem arz etmektedir (Tarı, Kalkavan, Bayraktar, 

2006,1).  

 

             “Tüketim.... bütün ekonomik faaliyetin tek amacı ve çözümüdür”(Keynes 1936, 

105). İktisadi aktivitelerin hemen hepsi –üretim, yatırım, uluslar arası ticaret v.b.- 

varlığımızı sürdürecek, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarımızı karşılayacak olan mal ve 

hizmetlerin üretimini sağlamak amacıyla –kısaca tüketim için- gerçekleştirilir. Bu 

nedenle tüketim, iktisat teorisinin en önemli konularından birisidir. Ayrıca tüketim, 

GSMH’nın yaklaşık %60-85’ini oluşturan bir harcama kalemi olma özelliğini 

taşıdığından bir ülkede, iktisadi politikanın belirlenmesinde dikkate alınması gereken en 

önemli makro ekonomik büyüklüklerin başında gelmektedir (Türkmen, 1995, 1). 

 

            Tüketim harcamaları ise, “belli dönemde yapılmış toplam satşlar ile, 

müteşebbislerin birbirlerine yapmış oldukları toplam satışlar arasndaki fark” olarak 

tanımlanmaktadır (Keynes, 1936, 55). Daha açık bir ifade ile tüketim harcamaları; insan 

ihtiyaçlarını tatmin eden mal ve hizmetlerin alımı için yapılan harcamaların toplamıdır. 

Bu açıdan tüketim ile tüketim harcaması arasında kavramsal olarak fark vardır. 

Tüketim, kısa dönemde iktisadi mal ve hizmetin tatminde kullanılması iken; tüketim 

harcaması ise bu mallara yapılan ödemelerdir. 

 

            İktisat ve diğer bilim dallarında da çok kullanılan gelir kavramının açık bir 

anlam taşıdığı kabul edilmektedir. Fakat gerçekte, gelir kavramı iktisadın ileri gelen 

düşünürlerinin olaya farklı açılardan yaklaşmaları ile değişik yorumlar getirmeleri ve 

iktisadi analizlerde tüketim, tasarruf, yatırım, vergileme v.s. fonksiyonel ilişkiler 
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bazında ayrı ayrı yorumlanıp değerlendirilmesiyle tarifi hayli güç bir olguya 

dönüşmektedir (Bakırcı, 1995, 3).  

 

            1990'ların başından itibaren, küreselleşmenin ivme kazanıp, üretim faktörlerinin 

ve sermayenin, ülke sınırlarının dışına taşması sonucu, makroekonomik analizlerde ilgi, 

bir ülkenin yurttaşlarının gelirini ifade eden GSMH yerine, bir ülkenin sınırları 

içerisinde yaratılan toplam geliri ifade eden GSYİH üzerine yoğunlaşmıştır. Tüketim 

harcamaları ile gelir seviyesi arasındaki ilişki, tek tek maddeler (gıda, mesken v.b.) 

halinde kalmayıp iki makro değişken arasında genel bir eğilim olarak 1936’da Keynes 

tarafından ortaya konmuştur. Keynes’in Genel Teorisinin yayınlanmasının ardından 

tüketicilerle ilgili konuların dışında daha çok değişkenlerin (tüketim, gelir..) 

davranışlarını konu alan tüketim fonksiyonuyla alakalı birçok çalışma ortaya çıkmıştır 

(Hamburger, 1954, 23). 

 

            Tüketim harcamaları ile gelir arasındaki ilişkiyi açıklamaya yönelik 

matematiksel ilişki, tüketim fonksiyonu olarak adlandırılmaktadır (Tarı ve diğerleri, 

2006, 169). Başka bir ifade ile tüketim fonksiyonu, değişik gelir seviyelerine 

(kullanılabilir gelir anlamında) bağlı olarak tüketim harcamalarının hangi yönde ve 

oranda değişmiş olabileceğini belirten eğilimin ifadesidir. Bu eğilime göre gelir seviyesi 

yükseldikçe tüketim harcamaları mutlak sayı olarak çoğalır; fakat bu çoğalma gelirdeki 

artış kadar olmaz. Düşük gelirlerde tüketim, gelirin hemen hemen tamamını kapladığı 

halde, yüksek gelir kademelerinde tüketimin yanı sıra tasarrufun payı çoğalır ve 

dolayısıyla tüketim harcamalarının gelire oranı alçalır (Ülgener, 1986, 160).  

 

            Bir ekonominin bütün büyüklüklerini içine alan ekonometrik bir model 

kurulduğunda, tüketim fonksiyonu, modeli teşkil eden denklemlerden biridir. Eğer bu 

modelde bağımlı (açıklanan) değişkeni tüketim harcamaları olarak ele alırsak bu 

harcamalara etkide bulunan faktörleri de bağımsız (açıklayıcı) değişken olarak 

adlandırabiliriz. Tüketim harcamalarını etkileyen başlıca faktörler; iktisadi (faiz 

oranları, gelir dağılımı, fiyat, tüketici kradileri ...), demografik (eğitim durumu, medeni 

hali, mesleği, yaşı, aile büyüklüğü, oturduğu yer, ülkedeki nüfus artışı vb.) ve 

davranışsal faktörlerdir (tüketici bekleyişleri, tüketici planları, tüketicinin iyimser ya da 

kötümser oluşu).  
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Şekil 1. Tüketim Fonksiyonu 

Kaynak: Pehlivan, 2006, 9 

 

            Tüketim fonksiyonunu geometrik olarak da tarif etmek mümkündür. Bu 

fonksiyon; açıklayıcı değişkende meydana gelen değişmelere karşılık, açıklanan 

değişkenin hareket alanını göstermektedir. Yatay eksende gelir, dikey eksende de 

tüketim yer almaktadır. Tüketim fonksiyonunu cebirsel olarak aşağıdaki fonksiyon gibi 

ifade edilebilir: 

 

            C=f (Y)                                                                                                             (1.1) 

 

            Bu ifade, tüketim harcamalarının gelire bağlı olduğunu göstermektedir. C=f(Y) 

fonksiyonunu, parametrelerini de belirterek, şu şekilde yazabiliriz:  

 

            C=C0+cY                                                                                                         (1.2) 

 

Bu fonksiyonda: 

                   C  : Tüketimi, 

                   C0: Gelirin sıfır olması halinde yapılacak tüketim harcama miktarını, 

                   c  : Marjinal tüketim eğilimini, 

                   Y : Geliri, ifade etmektedir. 
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            Burada da belirtmek gerekir ki ele aldığımız fonksiyon doğrusal bir fonksiyon 

olduğunu varsaymaktayız (eğimi sabit kabul edilmektedir). Bu varsayım altında, 

toplumda gelir seviyesinin yükselmesi halinde marjinal tüketim eğilimi 

değişmemektedir yani gelir seviyesi arttıkça tüketim seviyesi de artmaktadır. Şekilde 

45°’lik doğru eksenler arasındaki düzlemi iki eşit parçaya bölmektedir. Yatay ve dikey 

eksenin tam ortasından geçen 45°’lik bu doğru; bir ekonomide tüm gelirlerin 

tüketilmesini ifade eden özel bir tüketim fonksiyonudur. Ekonomide hiç tasarrufun 

yapılmadığı, ne kadar gelir elde edilirse edilsin, tümünün tüketildiği varsayılan 45°’lik 

doğru üzerindeki her noktada C = Y’dir. Ayrıca 45°’lik doğru ile C = C0 + cY 

doğrusunun kesiştiği yerde tüketim ile gelir birbirine eşit durumdadır ve bu noktaya 

başabaş gelir düzeyi denilmektedir. Bu kesişmenin sol tarafında tüketim gelirden daha 

fazladır yani tüketici yapılan tüketim fazlasını geçmiş dönemin tasarrufu ile veya 

kredilerle yani borçlanma ile karşılaması gerekmektedir. Kesişmenin sağ tarafında ise 

tüketim gelirden daha azdır. Bu durumda tüketici tasarruf edebilmektedir (Dinler, 2000, 

302). 

 

            Çalışmamız tüketim – gelir ilişkisini ve bu ilişkiyi açıklayan tüketim teorilerini 

esas almıştır. Bu nedenle tüketim teorilerine geçmeden önce tüketim ve gelir 

kavramlarını tanımlama ihtiyacı duyulmuştur. 

 

            Tüketim ve gelir değişkenleri arasındaki ilişki üzerine yapılan araştırmalar 18. 

yüzyılın başlarına kadar uzanmaktadır. Tüketici birimlerin gelir ve harcama verilerine 

dayanılarak yapılan ilk çalışma, 1857’de Alman istatistikçi Ernst Engel tarafından 

yapılmıştır. Yapılan Engel araştırmaları fonksiyonel bazda gelir tüketim ilişkisine 

açıklık kazandıramamıştır. Bunun üzerine Samuelson, Hicks, Kaldor gibi iktisatçılar 

gelir-tüketim arasındaki ilişkiyi inceleme adına geniş araştırmalar yapmışlardır. 

Tüketim davranışlarının açıklanması amacıyla, farklı teoriler ileri sürülmüş ve bu 

kapsamda tüketim harcamalarını etkileyen değişik tüketim teorilerine ait fonksiyonlar 

incelenmiş ve analiz edilmiştir (Bakırcı, 1995, 11). 

  

            Gelirin mutlak olarak kısa dönemde tüketime etkisini fonksiyonel yaklaşımla 

ortaya koyan J. Maynard Keynes ile birlikte bu çalışmalar hız kazanmış ve iktisat 

literatürüne birçok yeni kavram eklenmiştir. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra özellikle de 
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1950’lerde Duesenberry, Modigliani ve Freidman’ın yapmış olduğu çalışmalar elde 

edilmiş ve bu çalışmalar “Gelir Teorileri” olarak sunulmuştur. 

 

            Bu açıklamalardan sonra, gelir-tüketim ilişkisi konusunda ileri sürülmüş olan 

teorileri incelemeye geçebiliriz. 

 

1.1. Mutlak Gelir Teorisi ( Absolute Income Theory ) 

            Tüketim teorilerinin gelişmesi açısından çok önemli bir yere sahip olan Mutlak 

Gelir Teorisi; Keynes’in 1936 yılında yayınladığı “General Theory of Employment 

Interest and Money ( İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi )” adlı eserindeki “temel 

psikolojik yasa ( fundamental physcological law ) ”dan hareketle geliştirilmiştir.1   

 

            Keynes’in tüketim fonksiyonu ile ilgili önerilerinin istatistik araştırmalara 

dayandığına dair bir belirti yoktur. Keynes, bu konuda çok genel bir şekilde ve adeta 

herkesçe bilinir kabul ederek bu özelliklerin, “insan tabiatının incelenmesine ve hayat 

tecrübelerine dayanan temel psikolojik kanundan çıktığını” belirtmekle yetinmiştir 

(Uluatam, 1995, 127).  

 

            Keynes’in anlatımıyla temel psikolojik yasa aşağıdaki gibidir: 

             “ Hem a priori olarak insan doğası hakkındaki bilgilerimizden hem de                   

gözlemlere dayanan derin tecrübelerimizden büyük bir güven duyarak ulaştığımız temel  

psikolojik yasa şöyledir: İnsanlar genellikle ve ortalama olarak gelirleri arttıkça 

tüketimlerini arttırma eğiliminde olurlar, ancak insanların tüketimlerini artırma 

eğilimleri, gelirlerindeki artış kadar olmaz.” (Keynes, 1936, 96). 

 

            Temel psikolojik yasadan hareketle geliştirilen Mutlak Gelir Teorisi’nin tüketim 

fonksiyonu, 

 

            C = a + bY, a > 0, 0 < b < 1                                                                          (1.3)                       

                                                                                     

şeklindedir. Burada C cari reel tüketim (toplam yada hane halkı), Y bireysel olarak cari 

reel harcanabilir gelir, toplam olarak reel milli gelir, a otonom tüketim ve b marjinal 
                                                
1 Bu kitaba bundan sonra Genel Teori olarak atıf yapılacaktır. 
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tüketim eğilimi ( MPC ) 2 dir. APC’yi bulmak için (1.3) ifadesinin her iki tarafı Y’ye 

bölünmelidir. Çünkü APC’nin tanımı gereği, gelirin ne kadarının tüketim harcamalarına 

gittiğini göstermektedir. 

 

                                                                                      (1.4)            
 
           Bu durumda Mutlak Gelir Teorisi’ne göre cari reel gelirde bir artış olduğunda, 

C/Y oranının değeri küçüleceği için APC azalacaktır. 

 

            Diğer bir yandan MPC =b, yani tüketim fonksiyonunun eğimi, gelirdeki bir 

birimlik artışın tüketimi ne kadar arttıracağını ifade eder ve  

 

            
dC
dC

Y
CMPCb =

∆
∆

==                                                                                      (1.5)                          

 

 formülü yardımı ile bulunur. (1.4) ile  (1.5) karşılaştırıldığında,  (1.4)’de yer alan b 

katsayısı nedeniyle APC, MPC’den daha büyüktür (Froyen, 1983, 334). Bu 

fonksiyonda, kısa dönemde reel tüketim, reel gelirin kararlı bir fonksiyonudur. 

 

            Keynes’e (Keynes, 1936, 57) göre:                                                           

            “ ... bir bireyin ne kadar tüketim harcaması yapacağına karar verirken ilk önce 

onun harcanabilir gelirini dikkate aldığını düşünürsek, aslında bireyin net gelirini 

dikkate almış oluruz”. Bu ifade ile mutlak gelir hipotezi; cari tüketimin cari gelire 

(harcanabilir gelir) bağlı olduğunu ileri sürmüştür. Yani ne kadar tüketim yapılacağını 

tayin eden faktör cari gelirdir.   

 

            Keynes’in Mutlak Gelir Teorisi’ni ortaya koymasından sonra konuyla ilgili 

olarak çeşitli ülkelerde gerek aile bütçesi verileri ve gerek nispeten kısa dönemli zaman 

serileri ile yapılan çalışmaların sonuçları mutlak gelir teorisini destekler mahiyette 

olmuştur (Friedman, 1957, 1). Ancak 1946 yılında Kuznets’in, 1955 yılında 

Goldsmith’in ve 1966 yılında da Shapiro’nun uzun dönemli araştırmalarında, gelir artışı 
                                                
2 Keynes’in Genel Teori’de yer alan orijinal bireysel tüketim fonksiyonu, Cw = X.Yw formundadır. 

Burada Cw ücret birimi cinsinden reel tüketimi, Yw  ücret birimi cinsinden reel geliri ve X tüketim 

eğilimini temsil etmektedir.  

 

b
Y
a

Y
CAPC +==
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karşısında APC hemen hemen sabit kaldığı yani gelir seviyesiyle bu eğilim arasında bir 

ilgi bulunmadığını ve bu uzun devreye ait MPC’nin başkaları tarafından kısa dönem 

zaman serilerinden yahut aile bütçesi anketlerinden faydalanılarak hesaplanan 

MPC’lerden çok yüksek olduğu (Kuznets, 1952, 507) ortaya çıkınca hipotez şüpheyle 

tartışılmaya başlamıştır. Bu şüpheler üzerine Keynesyen fikrin savunucuları, uzun 

dönemdeki çelişkileri ortadan kaldırmak için, öznel ve nesnel değişkenleri de 

fonksiyona katarak, hipotezi yeniden kurmaya çalışmışlardır. Bu değişkenler; 

kentleşme, Pigou Etkisi (servet birikimindeki artış), gelir dağılımındaki dengesizliğin 

azaltılması, nüfus popülâsyonu içinde yaşlı nüfus oranının artması ve yeni tüketim 

mallarının bulunmasıdır ( Bakırcı, 1995, 13). 

 

            Genel Teori’ye göre, bir ekonomide tasarrufların artması, ekonomiyi durgunluğa 

sürükleyecek, tüketim harcamalarının artması ise ekonomiyi canlandıracaktır. Bu 

nedenle Keynes, tasarrufu, tüketicinin gelirini harcayabileceği birçok maldan sadece 

birisi olarak görmüştür (Türkmen, 1995, 10). Keynes’e göre tasarruflar da gelirin bir 

fonksiyonudur. Ona göre gelir, tüketim ile tasarruf arasında bölüşülmektedir.    

                                                                                                      

            Ayrıca Keynes’e göre gelir dışında tüketimi etkileyen bazı faktörler de söz 

konusudur. Bu faktörleri subjektif ve objektif faktörler olmak üzere iki ana başlık 

altında incelenmiştir. 

 

a) Objektif Faktörler: Bu faktörler; ücret ve fiyat seviyesindeki değişmeler, 

amortisman uygulamasındaki değişmeler, sermaye değerindeki değişmeler, 

faiz haddindeki değişmeler, vergi politikasındaki değişmeler, gelecekteki 

gelir tahminleriyle ilgili değişmelerdir. Objektif faktörler, kişisel eğilimler 

dışındaki etkileri göstermektedir. Objektif unsurlar, subjektif faktörlerin 

belirlediği tasarruf arzusunu, dolayısıyla gelirin tüketim ile tasarruf arasında 

bölünüşünü değiştirebilecek dıştan gelen unsurlardır ve subjektif faktörlerin 

aksine objektif unsurların kısa dönemde tüketim fonksiyonunun şeklini 

değiştirme imkânı vardır (Uluatam, 1995, 125). 

b) Subjektif Faktörler: Keynes subjektif faktörleri sekiz başlık altında 

özetlemiştir. Bunlar; gelecek yıllarda doğacağı bilinen bugünden farklı-

ihtiyarlık harcamaları, çocukların eğitimi gibi- ihtiyaçlar için tasarrufta 

bulunmak, umulmayan durumlardaki ihtiyaçlar için bir ihtiyat tesis etmek, 
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faiz kazancı sağlamak, hayat seviyesini yükseltmek, bağımsızlık ve güç 

kazanmak, spekülasyon ya da bir iş yapmaya imkan sağlayacak kaynak 

oluşturmak, ailesine miras bırakmak ve tasarruf zevkini tatmin etmektir.  

Subjektif faktörler, insanın tabiatından doğan ve kişileri gelirlerinin tümünü 

harcamaktan alıkoyan nedenlerdir. Keynes bu faktörleri “tasarrufu belirleyen 

faktörler” olarak ele almıştır (Uluatam, 1995, 124). 

 

            Keynesyen tüketim fonksiyonun özetini aşağıdaki şekilde yapabiliriz: 

• Keynes’in Mutlak Gelir Teorisini ileriye sürerken dikkate aldığı gelir 

düzeyi cari kullanılabilir gelirdir. Ve kısa dönem itibari ile istikrarsız bir 

büyüklük niteliğindedir. 

• Keynes’in tüketim fonksiyonunda tanımladığı tüketim kalıbı istikrarlı bir 

nitelik taşır. Tüketim kalıbının istikrarlı olması; milli gelirdeki 

değişmelerin, toplumun toplam tüketimini izlemek sureti ile tahminini 

sağlar. Yani MPC sabit olduğu için tüketimin belirlenmesi ile milli geliri 

bulabiliriz. 

• Keynes’e göre bireyin geliri arttıkça tüketimi de artar. Ancak tüketim 

artışı gelir artışının gerisinde kalır. 

• Keynes’e göre marjinal tüketim eğilimi ve marjinal tasarruf eğilimi sabit 

değer taşır. 

 

1.1.1. Mutlak Gelir Hipotezine İlişkin Bazı Ampirik Çalışmalar             

            Mutlak Gelir Teorisi ile ilgili çalışmalar genellikle üç şekilde yapılmıştır. 

Bunlar; 

1) Hane halkı bütçe anketlerinden elde edilen verilerin kullanıldığı ve tek 

bir yılda farklı gelir düzeylerinde, tüketim, tasarruf vb. faktörlerin gelir 

ile nasıl bir ilişkide olduğunu gösteren yatay kesit verileri ile ilgili 

çalışmalar, 

2) Kısa dönem ( birkaç aylık ) gelir ile tüketim verilerinin kullanıldığı zaman 

serisi çalışmaları, 

3) Uzun dönem tüketim ve gelir verilerinin kullanıldığı zaman serisi 

çalışmaları (Türkmen, 1995, 113). 
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            İktisatçılar Keynes’in varsayımlarını test etmek için hane halklarının tüketimleri 

ve gelirleri ile ilgili gerekli verileri toplamışlar ve yaptıkları incelemeler sonucu daha 

yüksek gelire sahip hane halklarının daha fazla tüketimde bulunduklarını görmüşlerdir. 

Yani; Keynes’in dediği gibi; MPC’nin sıfırdan büyük olduğu gözlemlenmiştir. Bu 

çalışmaların sonucunda çalışmaları yapan araştırmacıların Keynesyen tüketim 

fonksiyonunun tüketici davranışlarının tahmin etmek için kullanılabileceği sonucuna 

varmışlardır (Pehlivan, 2006, 31). 

 

            Keynes’in tüketim fonksiyonu görüşleri Mutlak Gelir Teorisi çerçevesinde 

Simon Kuznets (1942) tarafından sınanmıştır. Kuznets’in araştırma sonuçları şu 

şekildedir: Gelir ile tüketim arasındaki ilişki uzun dönemler boyunca gözlendiğinde 

yani ortalama değerler şeklinde ele alındığına, tüketimin sabit bir oran biçiminde 

olduğunu görmüştür. Uzun dönemde MPC = APC olduğunu ve APC’nin gelir artışları 

ile birlikte değişmediğini ortaya koymaktadır. Bu tespit, Keynesgil tüketim fonksiyonu 

ile çelişmektedir (Özmen, 1997, 66). 

 

            Arthur Smithies (1945), uzun dönemli tüketim çalışmalarının sonuçlarını 

Keynesgil tüketim fonksiyonu ile bağdaştırmaya çalışmıştır. Smithies ABD için yaptığı 

çalışmada uzun dönemli tüketim fonksiyonlarında MPC = APC olduğunu açıklarken 

çeşitli faktörler sonucu tüketim fonksiyonundaki kaymanın gelir artışı nedeniyle 

APC’de ortaya çıkacak artışı tesadüfen telafi edecek yolda etki yaptığını belirtmektedir 

(Özmen, 1997, 66).             

 

            Simon Kuznets 1946’da ABD için 1869–1938 tarihlerini kapsayan bir uzun 

dönem için tüketim fonksiyonu tahmini yapmıştır. Kuznets bu çalışmada bahsedilen 

periyodu onar yıllık dönemlere ayırmış ve her bir döneme ait milli gelir ve tüketim 

harcamalarını 1929 Dolar cinsinden revize etmiştir. Kuznets tarafından yapılan 

çalışmanın sonucunda 1869’dan 1928’e kadar milli gelir ve kişi başına gelirde çok 

büyük artış olduğu halde APC’nin 0.84–0.89 arasında çok küçük bir marjda değiştiği 

ortaya çıkmıştır. Oysa Mutlak Gelir Teorisi’ne göre gelir arttıkça APC’nin azalması 

gerekiyordu. Dolayısıyla Kuznets’in uzun dönem zaman serisi verilerini kullanarak 

yaptığı çalışma teori ile çelişmektedir. Çünkü bu çalışmada APC hemen hemen sabit 

kalmaktadır (Türkmen, 1995, 118). 
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            Simon Kuznets’e Nobel Ekonomi Ödülü’nü getiren bu çalışma, uzun dönemde 

Mutlak Gelir Teorisi’nin geçerli olmayacağını ortaya çıkarmıştır. Ancak Kuznets her bir 

kısa dönem için tüketim fonksiyonlarını çizdiğinde, bu fonksiyonların Mutlak Gelir 

Teorisi’nin ifade ettiği gibi orijinden başlamadığını da ortaya koymuştur. Ama Mutlak 

Gelir Teorisi’nin üzerinde durmadığı bir şekilde, uzun dönemde bu kısa dönem tüketim 

fonksiyonlarının yukarı doğru kaydığını da bulmuştur (Thomas, 1989, 131). 

 

            Basit Keynesyen tüketim fonksiyonu kullanılarak 1949–1975 dönemleri arası 

İngiltere için tüketim fonksiyonunun EKK (En Küçük Kareler) tahmini yapılmış ve 

aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: 

 

            C=4141 + 0.78 Y                                                                                             

 

            Bu araştırma, MPC’nin 0.78 olduğunu ve talebin gelir esnekliğinin 0.79–0.91 

aralığında olduğunu göstermektedir. Araştırma sonuçları itibarıyla, katsayılar ve 

esneklikler makul büyüklük ve işarete sahiptir. Araştırma sonuçları Keynes’in 

ifadelerini doğrular nitelikte gözükmektedir (Mayes, 1981, 31). 

 

            Davis ( 1952 ) Mutlak Gelir Teorisi’ni kısa dönem zaman serisi verileri ile test 

etmek için 1929–1940 arası ABD yıllık reel tüketim ve reel harcanabilir gelir verilerini 

kullanarak, 

 

            C=7.77+0.85Y                                                                                                  

 

şeklindeki tüketim fonksiyonunu tahmin etmiştir. Sabitin değeri (7.77) sıfırdan büyüktür 

ve MPC bir ile sıfır arasında değer almıştır. Kısaca tahmin edilen tüketim fonksiyonu 

Mutlak Gelir Teorisi ile çelişmemektedir. 

 

             Goldsmith 1955 yılında yaptığı çalışmada bazen yatay kesit verileri bazen de 

zaman serisi verileri kullanmıştır. Goldsmith Kuznets’in bulgularını amacına daha 

uygun olan şahsi gelir için doğrulamıştır. Sonuçta aşağıdaki görüşler ortak kabul 

görmüştür: 
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• Uzun dönem zaman serisi çalışmaları, gelir artarken tüketim gelir 

oranının ( APC ) düştüğünü belirten teoriyi reddetmektedir; fakat yatay 

kesit çalışmaları tutarlı bir şekilde bu teoriyi desteklemektedir, 

• Yatay kesit çalışmaları, sürekli olarak zaman serisi çalışmalarından daha 

küçük MPC’ler ortaya koymaktadır. Bunun anlamı ise, yatay kesit 

tüketim fonksiyonu zaman serisi tüketim fonksiyonuna göre daha yatay 

bir görünüm arz etmektedir. Daha küçük MPC’lere sahip olan yatay kesit 

tüketim fonksiyonları zaman içinde yukarı doğru hareket edebilmektedir. 

• Efektif tüketim-gelir oranının uzun dönem eğilimi sabit olmasına rağmen 

bir dereceye kadar yıldan yıla dalgalanmaktadır. Bu bağlamda, 

Goldsmith APC’deki devrevi değişikliği ortaya koymaktadır; gelir-

tüketim oranındaki devrevi dalgalanmalar refah dönemlerinde düşerken 

(gelir artışı nedeniyle) resesyon dönemlerinde yükselmektedir (Özmen, 

1997, 67). 

 

            Ayrıca, Shapiro’da uzun dönemli iki dönem fonksiyonu elde etmiştir. Bunlar; 

            Birinci Devre ( 1929–1940 ); C = 22.8 + 0.79 Y 

            İkinci Devre   ( 1947–1964 ); C = 2.4 + 0.91 Y 

fonksiyonlarıdır. Bu iki devreye ait fonksiyonları grafikle gösterdiğinde, ikinci devre 

fonksiyonunun, tamamen birinci devre fonksiyonunun üstünde ve biraz daha dik 

olduğunu görmüştür. Bu açıklamasıyla kısa dönem fonksiyonunun, uzun dönemde 

yukarı doğru kaydığı görüşünü desteklemiştir (Bakırcı, 1995, 15). 

 

1.1.2. Mutlak Gelir Teorisi Üzerine Eleştiriler 

            1940’lı yıllarda Mutlak Gelir Teorisi’ne karşı çıkılmasına neden olan bazı 

önemli gelişmeler olmuştur. Bunlardan birincisi, Keynesyen tüketim fonksiyonunun 

savaş sonrasında yaşanan gelişmeleri tahmin etmede yetersiz kalmış olmasıdır. 

Keynesyen tüketim fonksiyonunu temel alan iktisatçılar mal ve hizmet talebindeki 

daralmanın ve hükümet harcamalarının azalmasının uzun dönemli bir ekonomik 

durgunluğa neden olacağını söylemişlerdir. Ama İkinci Dünya Savaşı sonrasında bu 

durum ekonomiyi durgunluğa sürüklememiştir ve iktisatçılar, Keynesyen tüketim 

fonksiyonuna dayanarak tahmin yapmanın her zaman doğru sonuçlar vermeyeceğini 

görmüşlerdir (Pehlivan, 2006, 32). 
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1.2. Nispi Gelir Hipotezi ( Relatıve Income Theory ) 

            Nispi Gelir Teorisi; Dorthy S. Brady ve Rose D. Friedman (1947) tarafından 

ileri sürülmüştür. Bu araştırmacılar tarafından ileri sürülen Nispi Gelir Teorisine göre; 

bir tüketicinin tüketimi mutlak gelire değil, nispi gelire bağlıdır. Nispi gelir; bir 

tüketicinin içindeki bulunduğu toplumdaki bütün tüketicilerin gelir bakımından 

gösterdiği dağılımda işgal ettiği yer olarak tanımlanmaktadır (Avralıoğlu, 1976, 48).  

 

            Nispi gelir kavramı ve tasarruf arasında bir ilişkinin kabulü ilk kez Brady ve 

Freidman’ın 1935–36 ve 1941–42 yıllarında yaptıkları bir yatay kesit çalışmasında 

kullanılmıştır. Bu çalışmada tasarruf oranının, doğrudan cari gelir düzeyine değil de, 

bireyin gelirinin, gelir dağılımı içindeki payı olarak tanımlanan nispi gelir düzeyine 

bağlı olması gerektiği kabul edilmiştir (Türkmen, 1995,  15). 

 

            Brady ve Freidman ortaya çıkardığı bu teori J.S. Duesenberry tarafından (1949) 

geliştirilmiştir. Duesenberry’e göre, tüketim olgusunun toplumsal bir niteliği vardır ve 

tüketim sorunu ancak tüketimin psikolojik ve sosyal temelleri incelenerek çözülebilir. 

Duesenberry, analizlerinde bu konuya önem vermiş ve konuya yeni bir boyut getirmiştir 

(Douglas, Isherwood, 1999, 63). 

 

            Duesenberry, Nispi Gelir Teorisi’ni aşağıda verilen Mutlak Gelir Teorisi’ne 

temel teşkil eden iki varsayımın reddi üzerine kurmuştur: 

1) Her bir bireyin tüketim davranışı, diğer bireylerin tüketim 

davranışlarından Mutlak Gelir Teorisi’nde varsayıldığı gibi bağımsız 

değildir. Yani bireylerin tüketim davranışları birbirlerine bağımlıdır. 

2) Tüketim ilişkileri zaman içinde “geri çevrilebilir” değildir. Oysa Mutlak 

Gelir Teorisi’nde tüketim ilişkilerinin zamanla geri çevrilebilir olduğu diğer 

bir ifade ile gelirdeki bir artmanın ve azalmanın tüketim harcamaları 

üzerinde meydana getireceği değişmelerin mutlak değer olarak 

büyüklüklerinin birbirine eşit olacağı varsayılmıştır. Bunun anlamı tüketim 

fonksiyonunun simetrik bir yapıda olmasıdır. Duesenberry bu durumu kabul 

etmemekte ve tüketim fonksiyonunun asimetrik bir yapıda olması gerektiğini 

ileri sürmektedir (Türkmen, 1995, 16). 
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            Duesenberry ilk varsayımı olan tüketim davranışlarının birbirine bağımlılığı 

varsayımından hareketle ilk hipotezi olan “gösteriş etkisi”ni geliştirmiştir. Duesenberry’ 

e göre, geliri düşen aileler, tüketim seviyesinin düşmesine direnirler, yani tüketim 

gelirden daha az oranda düşer. Gelir seviyesi yükseldiği zaman fert ve aileler eskiden 

beri temasta oldukları varlıklı ailelerin tüketim standardına kavuşmak sabırsızlığı ile 

tüketim harcamalarını üst derecedeki standartlardan birine çıkartırlar. Alttan üste 

sıralanan tüketim standartları, taklit, özenti, gösteriş yolları ile sosyal kıymetleri ve 

davranışları meydana getirir. Duesenberry buna “gösteriş etkisi” adını vermiştir 

(Ülgener,1986, 176). Yine Duesenberry tüketim harcamalarının birbirinden bağımsız 

olmadığını değişik örneklerle ispata çalışmıştır. Yukarıdaki açıklamada da olduğu gibi 

tüketiciler statüler gereği kendisiyle aynı gelir grubuna giren bir diğer tüketici grubuna 

kıyasla, daha yüksek tüketim ve gelir gruplarıyla temasta ise, bu gruptaki ailelerin 

tüketimlerinin daha yüksek olması gerekir. Duesenberry bu fikrini, aynı gelir grubuna 

giren aileler içinde; a) halinden memnun olanlar ile, memnun olmayanlar, b) zencilerle, 

beyazlar, c) büyük şehirlerde yaşayanlar ile, gelişmemiş şehirlerde yaşayanların tüketim 

eğilimlerinin farklı oluşuna dayanmaktadır (Uluatam, 1995, 146). 

 

            Duesenberry’nin tüketim ilişkilerinin zaman içinde geri çevrilemezliğini ifade 

eden ikinci varsayıma dayanarak oluşturulan ikinci temel hipotez ise “dişli (ratchet) 

etkisi”dir. Tüketiciler, gelirleri arttığında tüketim harcamalarını arttırmakta ama gelirleri 

düşmeye başladığında tüketimlerini hemen düşürmek istememektedirler. Buna göre, 

gelir arttığında tüketimde meydana gelen artış, gelir azaldığında tüketimde meydana 

gelen azalıştan daha büyüktür. Buna “dişli (zemberek) etkisi” denir. Bu hipoteze göre 

bireyler, geçmiş dönemlerde en yüksek gelire sahip oldukları dönemin gelir düzeyini, 

kendilerine bir kriter olarak alıp, cari tüketim harcamalarını, bu kritere göre 

yapacaklardır (Pehlivan, 2006, 39). 

 

            APC’nin, Mutlak Gelir Teorisi’nde kısa dönemde gelir değişmelerinden dolayı 

değişmekte fakat uzun dönemde sabit kalmakta olduğunu söylemiştik. Mutlak Gelir 

Teorisi bu durumu, tüketim fonksiyonu üzerindeki etkilerini ancak uzun dönemde 

gösteren faktörlerin varlığıyla açıklarken, Duesenberry, söz konusu etkilerin çoğu 

zaman birbirlerini nötrleştirdiklerini ve sonuçta toplu olarak önemli bir etkiye sahip 

olmadıklarını, dolayısıyla bu durumun belirtilen faktörlerle açıklanamayacağını ileri 
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sürmektedir. Duesenberry, APC’nin gelirin her seviyesinde neden sabit kaldığını şöyle 

açıklamıştır. Gelir dağılımında daha düşük gelire sahip tüketiciler, daha yüksek gelirli 

komşularının tüketimini örnek almakta ve bu yüzden daha düşük gelirli kişilerin 

tüketimlerinin gelirleri içindeki payı daha fazla olmaktadır. Eğer zaman içinde tüm 

tüketicilerin gelirleri aynı oranda artarsa nispi gelir değişmediği için kişilerin ortalama 

tüketim eğilimleri değişmemekte ve dolayısıyla toplam ortalama tüketim eğrisi de 

değişmeden kalmaktadır. (Pehlivan, 2006, 38).  Yani her bireyin nispi gelir durumu 

nispi olarak aynı kalmaktadır. Modigliani de Duesenberry ile uzun dönemde gelirin 

ulaşılmış en yüksek gelir seviyesini aştıktan sonra gelirin sabit bir oranda tüketileceği 

yani APC’nin sabit oluşu konusunda aynı fikirdedir. Modigliani bu durumu sürekli 

olarak yeni malların ortaya çıkması ve eskilerin daha kaliteli üretilmesiyle 

açıklamaktadır (Bakırcı, 1995, 19). 

 

            Nispi Gelir Teorisine göre APC ve MPC ile ilgili açıklamalar şu şekildedir: 

Uzun dönemde gelirde sabit bir büyüme varken, APC sabittir ve APC; MPC’ye eşittir. 

Cari gelir düşmekte ve geçmiş dönemde ulaşılmış maksimum gelir seviyesinin altında 

ise, APC yükselir. MPC, APC’den küçüktür. Gelir yükselmekte ve geçmişte ulaşılmış 

en yüksek gelir seviyesinin altında ise APC düşer, MPC yükselir. Ama yine MPC, 

APC’den küçüktür. Gelir yükselerek ulaşılmış en yüksek gelir seviyesinin üzerine 

çıkarsa, APC sabit hale gelir ve MPC, APC’ye eşittir (Diuluo, 1988, 79).  

 

            Nispi Gelir Teorisi’nin basit tüketim fonksiyonunu aşağıdaki gibi yazabiliriz: 

             

            it
it

it

it

it u
Y
Y

Y
C

+







+= βα                                                                                       (1.6)                  

 

            Burada;  

                   Cit: i. hane halkının tüketimi, 

                   Yit: i. hane halkının geliri, 

                    uit: Tesadüfî hata terimi, 

             Y : Hane halkının ait olduğu grubun ortalama gelirini göstermektedir. (1.6) 

denkleminde i. hane halkının tüketim-gelir oranı nispi gelirin bir fonksiyonu olduğu 

görülmektedir. β > 0 ifadesi de, bireysel gelir yükseldiği zaman gelirin içindeki 
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tüketimin payının azalacağını göstermektedir. (1.6) ifadesinin her iki tarafı Yit ile 

çarpılırsa aşağıdaki denklem elde edilmektedir: 

 

            it it itC Y Yα β= +                                                                                                 (1.7) 

 

            (1.7) denklemi kısa dönem ( yatay kesit) tüketim fonksiyonunu göstermektedir 

ve zaman içinde bir noktada, bir grup içerisinde MPC = α ve sabit terim tYβ ’dir. 

 

            Hem bireysel hane halkları hem de gruplar üzerinde toplamsal olarak alınan 

efektif değişkenler aşağıdaki gibidir: 

 

            
1

n

t it
i

C C
=

= ∑                                                                                                         (1.8) 

            
1

n

t it
i

Y Y
=

= ∑                                                                                                          (1.9) 

            ( )t tC Yα β= +                                                                                                 (1.10)

  

 

 İlişkisini desteklemektedir. (1.10) ile ifade edilen ilişki uzun dönem (zaman serisi) 

modelini göstermektedir. Bu modelde, MPC = α + β’dir. Zaman serisi modelinde gelir 

artığı zaman APC’nin değişmediğini göstermektedir. (1.7) kısa dönem tüketim 

fonksiyonunda MPC = α iken uzun dönem eşitliğinde MPC = α + β değerini almaktadır; 

bu da uzun dönem tüketim fonksiyonunun eğiminin kısa dönem tüketim fonksiyonunun 

eğiminden daha büyük olduğunu dolayısıyla daha dik olduğunu kanıtlamaktadır 

(Özmen, 1997, 72).  

 

            Duesenberry; cari tüketim harcamalarının sadece cari gelire bağlanmasını doğru 

bulmamaktadır. Çünkü Duesenberry’e göre, APC’nin, her şeyden önce cari reel gelire 

bağlı olduğu doğrudur, ancak sadece cari reel gelir tarafından tayin edildiği 

varsayımının doğru olduğu kabul edilemez. Çünkü bireylerin gelirleri ile tüketim 

harcamalarının birbirine eşitlendiği nokta olan başa-baş noktası toplum için de 

geçerlidir. Toplumda bazı bireylerin ortalama gelir düzeyleri, bu başa-baş noktasına 

karşılık gelen gelir düzeyinin altında kalmaktadır. Bu durumda olan hane halkları 
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gelirlerinden fazla harcama yani negatif tasarruf yapmaktadırlar. Başa-baş noktasının 

üstünde gelir düzeyine sahip hane halkları ise pozitif tasarruf yapmakta yani gelirlerinin 

tamamını tüketim harcamaları için kullanmamaktadırlar. Uzun vadede bir ekonominin 

gelirinin durağan bir şekilde arttığı düşünüldüğünde, bu başabaş noktasının yıldan yıla 

yukarı doğru kayması gerekir. Eğer tüketim harcamaları, sadece cari reel gelir düzeyinin 

bir fonksiyonu olsaydı, başa-baş noktasının değişmemesi gerekir. Duesenberry tüketim 

harcamalarının değişimine etki eden faktörler olarak yeni mallar örneğini vermiştir. 

Duesenberry, tüketimin sadece cari reel gelire bağlı olmadığını göstermek amacıyla 

yeni mallardan başka aşağıda verilen diğer faktörlerinin de mevcut olabileceğini ileri 

sürmüştür: 

 

1) Depresyon nedeniyle geçici olarak geliri azalan aileler, gelirlerinden fazla 

harcama yapmayı istemeseler bile, koşulları değişince alıştıkları yaşam 

standardını sürdürmek amacıyla gelirlerinden fazla harcama yapmaya 

gönüllü olabilirler. 

2) Geçici olarak düşük gelire sahip aileler, gelecekte daha yüksek bir gelir 

düzeyine sahip olma beklentisi içinde olabilirler. 

3) Geçmişte daha yüksek bir yaşam standardına sahip olan aileler, cari gelir 

düzeyleri azaldığında, eski standartlarını korumak amacıyla gelirlerinden 

daha fazla harcama yapmaya gönüllü olabilirler (Duesenberry, 1948, 68). 

 

            Duesenberry MPC’yi incelerken, tasarruf eğilimini daha doğrudan bir toplumsal 

etken ile yani tüketicinin içinde yer aldığı nüfusun gelir dağılımındaki nispi konumuyla 

ilişkilendirerek mutlak gelir düzeyinden ayırmıştır. Duesenberry’e göre “ ayrı bir nüfus, 

mensupları üzerinde tüketmeye yönelik farklı baskılar uyguladığı için ayrı bir alt kültür 

sayılmaktadır ”. Geliri nispi olarak yüksek olan bir insan, toplumsal olarak kendisine 

dayatılan tüm zorlukları yerine getirebilecek ve tasarrufta bulunma imkânına da sahip 

olacaktır. Geliri düşük olan biri ise bu kültürel talepleri karşılamakta daima zorlanacak 

ve tasarrufta bulunamayacaktır. Bu şekilde; reel gelirdeki değişmelerin tüketim üzerinde 

çok küçük bir etkisinin olduğunu göstermiştir (Douglas, Isherwood, 1999, 62). 
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 1.2.1. Nisbi Gelir Teorisine Üzerine Eleştiriler 

            Duesenberry’nin Nispi Gelir Teorisi ile katkısı, kısa dönem ve uzun dönem 

zaman serilerine dayalı analizlerin çelişen sonuçlarına açıklama getirebilmiş olmasıdır. 

Tüketimin sadece gelir ile ilgili olmadığı, psiko-sosyal temellerinin de bulunduğunu 

söyleyerek, tüketim analizine yeni bir boyut kazandırmıştır. Zaman serisi ve aile bütçesi 

verileri kullanılarak yapılan çalışmalar da Duesenberry’nin teorisini desteklemiştir. T. 

Davis’in yaptığı ampirik çalışma da bunlardan biri olmuş ancak Davis analizinde cari 

tüketimi daha önce elde edilmiş en yüksek gelirin değil de daha önce ulaşılmış en 

yüksek tüketim seviyesinin belirlendiğini ortaya atmıştır. Davis’e göre insanlar 

kendilerini, gelir seviyesine göre değil de tüketim standartlarına göre ayarlarlar 

(Bakırcı, 1999, 68). 

 

            Nispi Gelir Teorisi, maksimum fayda yaklaşımına uymayan bir yöntemin 

kullanılması, gelir ile tüketimin aynı yönlü değişmesinin varsayılması, gelirin azalması 

karşısında tüketimin azalmayacağının ve tersine döndürülemez oluşunun kabul edilmesi 

açısından eleştirilmektedir. Çünkü günlük yaşamda geliri azalan ve birikimi olmayan 

birçok tüketicinin yüksek tüketimini daha ne kadar devam ettirebileceği şüphelidir 

(Bakırcı, 1999, 69). 

 

            Nispi Gelir Teorisi ile ilgili problemlerden biri servetin tüketim üzerindeki 

etkisini içermemesidir. Duesenberry’e göre, siyah ve beyaz ailelerin aynı gelire sahip 

olmalarına rağmen, siyah ailelerin beyazlara göre daha fazla tasarruf ettiklerini 

belirtmektedir. Nispi Gelir Teorisi’ne göre bu durumun nedeni; söz konusu siyah 

ailelerin daha yüksek bir gelir grubunda yer alması ve daha düşük bir ortalama tüketim 

eğilimine sahip olmalarıdır. Diğer bir deyişle Nispi Gelir Teorisi bu grupların tüketim 

davranışlarındaki farklılığı nispi gelir dağılımına bağlamıştır. Oysa Tobin ve 

Friedman’ın da vurguladığı gibi, tasarruflardaki farklılıklar bireylerin servetlerindeki 

farklılıklardan kaynaklanmaktadır (Brown, 1988, 176). 

 

            Ancak analizin eksik kalan noktalarından biri, mikro temelli bir değerlendirme 

olmaması olarak görülmüş ve daha sonraki iktisatçılar tarafından bu konuda çeşitli 

katkılar getirilmiştir (Pehlivan, 2006, 42). 
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1.3. Zamanlararası Tüketim Tercihi (Intertemporal Choıse Theory) 

            Zamanlararası Tüketim Tercihi Teorisi 1930 yılında Amerikalı iktisatçı Irving 

Fisher tarafından geliştirilmiştir. İki Dönemli Model olarak de adlandırılmaktadır. Bu 

analiz tüketim harcamalarını mikro ekonomik temellere dayalı bir şekilde ele almıştır. 

Bu teoride tüketicinin uzun bir zaman ufku boyunca tüketim ve tasarruf tercihleri 

araştırılmakta ve tüketicinin her bir dönemde kendisine en uygun olan yani toplam 

faydasını maksimize edecek olan optimum tüketim kalıbını seçme yöntemleri üzerinde 

durulmaktadır. Fisher, teorisinde farksızlık eğrileri ve zamanlararası bütçe kısıtından 

yararlanmıştır  (Pehlivan, 2006, 12).  

 

            Ayrıca, Sürekli Gelir Teorisi ve Yaşam Boyu Gelir Teorisi’nde neler 

anlatıldığını daha iyi kavrayabilmek için Zamanlararası Tüketim Tercihi Teorisi’nin 

temel fikrinin ne olduğunu bilmemiz gerekmektedir. 

 

1.3.1. Zamanlararası Bütçe Kısıtı ve Bütçe Doğrusu 

            Teoriye göre, tüketiciler elde ettikleri gelirin bir kısmını harcamayıp tasarruf 

edebilme veya borç alarak mevcut gelirlerinden daha fazla harcama yapma imkânına 

sahiptirler. İnsanlar ne kadar tüketeceklerine ve ne kadar tasarruf edeceklerine karar 

verirlerken bugünkü ve gelecekteki tatminlerini göz önünde bulundurmaktadırlar. 

Çünkü bugün daha fazla tüketerek bugünkü zevkleri arttırmak, gelecekte daha az zevk 

elde etmek anlamına gelebilmektedir. Bu nedenle bugünün ve geleceğin birlikte 

değerlendirilmesi önem arz etmektedir (Pehlivan, 2006, 12). 

 

            Fisher teorisinin daha kolay anlaşılabilmesi için, insanların yaşamının iki 

dönemden oluştuğunu farz etmiştir. Teoriye göre bir bireyin hayatı birinci dönem ve 

ikinci dönem olmak üzere iki dönemden oluşmaktadır. Birinci dönem bireyin genç 

olduğu dönem, ikinci dönem ise bireyin yaşlı olduğu dönemdir. Zamanlararası Tüketim 

Tercihi Teorisi bazı temel varsayımlar üzerine kurulmuştur (Friedman, 1957, 7): 

• Tüketici her iki dönemde elde edeceği cari kazanımlarını tam olarak 

bilmektedir, 

• Tüketici her bir dönemde tüketebileceği mal ve hizmetlerin fiyatlarını ve 

borç alıp verebileceği piyasa faiz oranını tam olarak bilmektedir, 
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• Sermaye piyasasında tam rekabet koşulları geçerlidir. Tüketici, piyasada 

geçerli faiz oranını etkilemeksizin, bu orandan istediği miktarda borç alıp 

verebilir, 

• Tüketici, cari ve gelecek dönemdeki tüketimleri arasında değişim 

yaparak toplam faydasını maksimize etmeyi amaçlamaktadır, 

• Fiyatlar veri iken tüketici, cari ve gelecek dönem tüketimini bu iki 

döneme optimum bir şekilde dağıtmayı planlamaktadır. 

 

            Fisher teorisinde tüketicinin birinci dönemde Y1 kadar gelir ve C1 kadar da 

tüketiminin; ikinci dönem de ise Y2 kadar gelir ve C2 kadar da tüketiminin olduğunu 

varsaymıştır. Tüketici borç alma ve tasarruf yapma gibi seçeneklere sahip olma 

nedeniyle tek bir dönemde gelirinden daha az veya daha fazla tüketim yapabilmektedir. 

Bu açıklamaların doğrultusunda birinci dönem tasarruf; 

 

            1 1 1S Y C= −                                                                                                    (1.11) 

 

Şeklinde ifade edilir. S1 pozitif tasarrufu ve borçlanmayı göstermektedir. Tüketicinin 

birinci dönemdeki tüketiminin birinci dönemdeki gelirinden az olması durumunda 

pozitif tasarruf söz konusudur; birinci dönem tüketiminin birinci dönemdeki gelirinden 

fazla olması durumunda ise tüketici borçlanır ve S1 sıfırdan küçük olur (Pehlivan, 2006, 

14). Birinci dönemde yapılan bu tasarrufun borç verilmesi durumunda, ikinci dönemde, 

S1(1+r)’ye ( r, faiz oranı ) eşit bir kazanç sağlanacak ve ikinci dönemde gelir, bu miktar 

kadar arttırılabilecektir. Buradan hareketle, ikinci dönemde geçerli olacak negatif 

tasarruf ise aşağıdaki eşitlikteki gibi ifade edilir (Branson, Litvack, 1976, 191).  

 

            2 1 2 2(1 )S R S Y C= − + = −                                                                                 (1.12) 

 

            Bu eşitlik dikkate alındığında ikinci dönemde yapılan tasarruf negatif 

olmaktadır. Bunun nedeni de, ikinci dönemde yapılan tüketimin geliri aşmasıdır 

(Branson, Litvack, 1976, 191). 

 

            Bu eşitlikten de anlaşılacağı gibi ikinci dönem tüketimi, ikinci dönem geliri ile 

birinci dönemdeki tasarruf miktarı ve bunun sağladığı faiz gelirinin toplamına eşittir. 
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            2 1 2(1 )C r S Y= + +                                                                                            (1.13) 

 

(1.11) ve (1.13) eşitlikleri birleştirildiğinde;  

 

            2 1 1 2(1 )( )C r Y C Y= + − +                                                                                  (1.14) 

 

elde edilir. Elde edilen eşitlik düzenlenirse aşağıdaki eşitlik elde edilir. 

 

            1 2 1 2(1 ) (1 )r C C r Y Y+ + = + +                                                                            (1.15) 

 

En son eşitliğin her iki tarafını da (1+r) ile bölünürse; 

 

            2 2
1 11 1

C YC Y
r r

+ = +
+ +

                                                                                    (1.16) 

 

eşitlik elde edilir. Tüketicinin zamanlararası bütçe kısıtını gösteren yukarıdaki eşitlik, 

birinci dönem tüketimi ve ikinci dönem tüketiminin bugünkü değerinin, birinci dönem 

ile ikinci dönem gelirinin bugünkü değerine eşit olduğunu gösterir. Tüketici, yaşam 

boyu toplam tüketiminin, yaşam boyu sahip olmayı beklediği toplam kaynaklarını 

aşamayacağı şeklindeki zamanlararası bütçe kısıtı altında yaşam boyu toplam faydasını 

maksimize etmeyi amaçlar. Burada eşitliğin sol tarafı, hane halkının yaşam boyu 

yapmayı planladığı tüketiminin bugünkü değerini, sağ tarafı ise hane halkının yaşam 

boyu sahip olmayı beklediği toplam servetinin bugünkü değerini göstermektedir 

(Branson, Litvack, 1976, 190). 

 

            Tüketici elde ettiği gelirinin ne kadarını tüketeceğini, ne kadarının tasarrufa 

ayıracağına karar vereceği zaman, bugün mevcut olan ve gelecekte muhtemelen elde 

edilecek gelirin toplamını veren “zamanlararası bütçe kısıt” ile karşı karşıya kalacaktır. 

 

            Zamanlararası Tüketim Teorisi’ne göre, bir hane halkı faiz oranının varlığında 

tasarruf yapıp yapmama değil, ne zaman pozitif, ne zaman negatif tasarruf yapacağı 

kararını vermek durumundadır. Bu kararı alırken hane halkı için önemli olan, iki 
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döneme ait tüketimlerinden sağlayacağı toplam faydasını bütçe kısıtı altında maksimize 

edebilecek şekilde optimum bir tüketim kombinasyonunu seçmektir (Türkmen, 1995, 

86). 

 

            Faiz oranı veri iken, daha yüksek bir cari dönem serveti, bütçe doğrusunun 

paralel bir şekilde yukarı doğru kaymasına neden olur.  Bu her iki döneme ait tüketimin 

artması demektir. O halde servet ile her iki döneme ait tüketim arasında pozitif bir ilişki 

vardır. Öte yandan cari dönem serveti sabitken, faiz oranı artarsa, cari dönem tüketimi, 

gelecek dönem tüketimine göre nispi olarak daha pahalı hale geleceğinden bütçe 

doğrusu daha dik hale gelir. Bu durumda ikame etkisi nedeniyle cari dönem tüketimi 

azalıp gelecek dönem tüketimi artacaktır. Eğer faiz oranında bir düşme olursa bu 

durumda cari dönem tüketimi artıp, gelecek dönem tüketimi azalır, yani bütçe doğrusu 

daha dik bir hale gelir (Türkmen, 1995, 87). 

 

            Zamanlararası bütçe doğrusu, tüketicinin birinci ve ikinci dönemde 

gerçekleştirebileceği tüm tüketim bileşimlerini göstermektedir. Zamanlararası bütçe 

doğru denklemi, zamanlararası bütçe kısıtı eşitliğinden yararlanılarak 

hesaplanabilmektedir: 

 

            (1.16) eşitliği düzenlenirse aşağıdaki eşitlik elde edilir: 

 

            1 2 1 2(1 ) (1 )
1 1

C r C Y r Y
r r

+ + + +
=

+ +
                                                                         (1.17) 

 

Eşitliğin her iki tarafı (1+r) ile çarpıldığında eşitlik aşağıdaki hale gelmektedir: 

 

            1 2 1 2(1 ) (1 )C r C Y r Y+ + = + +                                                                            (1.18) 

 

Bu durumda zamanlararası bütçe doğrusunun denklemi aşağıdaki gibidir (Pehlivan, 

2006, 16): 

  

            2 2 1 1(1 ) (1 )C Y r C r Y= − + + +                                                                            (1.19) 
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1.3.2. Zamanlararası Farksızlık Eğrileri ve Fayda Optimizasyonu 

            Zamanlararası farksızlık eğrisi kavramı tüketiciye aynı toplam fayda düzeyini 

sağlayan bugünkü ve gelecekteki tüketim bileşimlerinin geometrik yerini ifade 

etmektedir.  Başka bir deyişle; Zamanlararası farksızlık eğrileri (intertemporal 

indifference curve) tüketiciye aynı tatmin düzeyini sağlayan bugünkü ( C1 ) ve yarınki 

tüketim ( C2 ) bileşimlerini temsil ederler (Ünsal, 2001, 302). 

 

            Farksızlık eğrisi üzerindeki herhangi bir noktanın eğimine marjinal ikame oranı 

(MRS) denmekte ve tüketicinin ikinci dönemde daha fazla tüketebilmesi için birinci 

dönem tüketiminden ne kadar vazgeçmesi gerektiğini göstermektedir. Tüketicinin 

herhangi bir dönemdeki tüketimini arttırabilmesi için diğer dönemdeki tüketimini 

azaltması gerekmektedir. Bu nedenle marjinal ikame oranı negatiftir. Bir başka deyişle 

zamanlararası farksızlık eğrileri negatif eğimlidir (Sachs, Larrain, 1993, 89). Yani; 

 

            2

1

CMRS
C

∆
= −

∆
 

 

olarak gösterilebilir. ∆C1, birinci dönemde tüketim miktarındaki değişim, ∆C2 ikinci 

dönemde tüketim miktarındaki değişimdir. 

 

            İki dönemli durum için tüketicinin toplam fayda fonksiyonunu aşağıdaki gibi 

gösterebiliriz: 

 

            1 2( , )U U C C=  

 

            Burada 1 ve 2 alt indeksleri sırasıyla cari ve gelecek dönemi temsil etmektedir. 

Buna göre C1 bireyin cari dönemdeki reel tketimi, C2 bireyin gelecek dönemdeki reel 

tüketimi ve U bireyin cari ve gelecek dönemdeki reel tüketimlerinden sağlayacağı 

toplam faydadır. Zamanlararası farksızlık eğrilerinin bir diğer özelliği, orjine göre dış 

bükey olmalarıdır. Bu olgu, azalan marjinal ikame oranı ile açıklanmaktadır. Çünkü 

belli bir dönemde tüketilen malların miktarı arttığında o malların sağladığı fayda düzeyi 

azalmaktadır (Pehlivan, 2006, 20). Bunu başka bir şekilde de açıklayabiliriz. Yukarıda 
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verilen fayda fonksiyonunun, bir maksimuma ve azalan marjinal faydaya sahip 

olduğudur. Yani fayda fonksiyonu için; 

 

            
2 2

2 2
1 2 1 2

0, 0, 0,U U U U
C C C C

∂ ∂ ∂ ∂
> > <

∂ ∂ ∂ ∂
 

 

özellikleri geçerli olacaktır (Türkmen, 1995, 81).   

 

            Bu analizden anlaşılacağı gibi Zamanlararası Tüketim Teorisi’ne göre, hane 

halkının tüketim planları sadece, cari dönem gelirine değil, gelecekte beklenen gelir 

akımlarına, bu gelir akımını bugüne iskonto edecek piyasa faiz oranına ve hane halkının 

zaman tercih oranına bağlıdır. Tasarruf kararı tüketim kararı ile ilişkilendirilmiştir. 

Çünkü pozitif tasarruf cari tüketimin ertelenmesine, negatif tasarruf ise gelecekteki 

tüketim pahasına bugünkü tüketimin arttırılmasına ait bir kararın sonucudur (Türkmen, 

1995, s.90). 

 

1.4. Sürekli Gelir Teorisi (Permanent Income Theory) 

            Keynesyen yaklaşımda, yatırımların gerilemesiyle birlikte, ekonomiyi dengeden 

uzaklaştıran çarpan süreçleri ortaya çıkmakta; işçi çıkartma, tüketimi düşürüp, toplam 

talebi daraltmakta, gerileyen toplam talep yatırım harcamalarını düşürmekte ve böylece 

sistem dengeden hızla uzaklaşmaktadır. Keynes’te bu mekanizmayı işleten dinamik, 

cari gelire bağımlı tüketim harcamalarıdır. Keynes’in psikolojik kanunu tarafından 

belirlenen tüketim fonksiyonuna göre; gelir arttıkça tüketim harcamaları da buna paralel 

olarak artmaktadır. Ancak, tüketim harcamalarının artış oranı, gelir artış oranından daha 

az olmaktadır. Eğer tüketim harcamalarının cari gelire bağımlı olduğu hipotezi terk 

edilirse, dengeden uzaklaşma şeklinde gelişen kümülatif süreci açıklamak güçleşecektir. 

Çünkü herhangi bir nedenle yatırım harcamalarının azalmasıyla gerileyen milli gelir, 

tüketim harcamalarını etkilemediği takdirde, artık düşmeyecektir. Yani kriz belirli bir 

noktada bloke edilecektir. Krizin boyutlarının sınırlı tutulabildiği bir ortamda, fiyat ve 

ücretlerin esnek olması halinde ekonominin bir süre sonra kendi kendini 

toparlayabileceği görüşü ağırlık kazanacaktır. Keynes’in yaklaşımında piyasanın 

dengeye dönüşünü önleyen, gelir ve tüketim ilişkisi, H.G.Johnson’un deyişiyle, “insan 

tabiatının aşırı derecede basitleştirilmesi sonucu elde edilen ve harp sonrası iktisadi 



 26

gelişmelerle ilgili modellerde kullanıldığında, tutarsızlığı açıkça ortaya çıkmış” bir 

yaklaşımdır. Tüketim ilişkisinin tutarsızlığına ilişkin bulguların ortaya konulmasıyla 

birlikte, Keynesciler, teorik çatıyı kurtarmak üzere yeni yorumlar geliştirmeye 

yöneldiler. Yeni yorumlardan biri de Milton Friedman 1957 yılında yayınladığı “A 

Theory of Consumption Function” adlı kitabında ortaya koyduğu Sürekli Gelir 

Teorisi’dir (Paya, 2002, 321). 

     

            Friedman, bu teori çerçevesinde tüketici davranışlarını açıklamaya çalışmıştır. 

Friedman’ın bu hipotezi ileri sürerken dayandığı mantık şöyledir. Gelir dağılımında 

meydana gelen değişmelere tüketim daima uyum göstermez. Her aile kendi gelirleri için 

normal kabul edilen bir düzeye göre harcamalarını yapar. Eğer bir dönem boyunca 

gelirler çok yükselirse bu aile gelecekteki gereksinmelerini karşılamak için şimdiden 

biraz para biriktirecektir. Aksine gelir düşerse daha önce biriktirmiş olduğu 

tasarruflarından yani servetinden harcayacaktır. Fakat bu düşüş sürekli gelire aynı 

oranda yansımayacak ve de kişilerin gelecekle ilgili bekleyişlerinin etkisiyle farklı 

tepkiler meydana getirecektir. Bu etkiler geçmişe gidildikçe azalacaktır. Böylece 

gelecekle ilgili bekleyişlerin ne olduğunun bilinmesi ya da tahmin edilmesi söz konusu 

olmaktadır (Saraçoğlu, 1997, 11). Bu genel açıklamadan sonra konuyu daha detaylı bir 

şekilde açıklamaya çalışalım. 

 

            Tüketim üzerinde nihai belirleyici değişken olan cari gelirle birlikte servette 

tamamlayıcı bir faktör olarak tüketim teorisine dâhil edilmiştir. Bu gelişme, teorik 

olarak daha serbest hareket edebilmeyi sağlamış ve Keynesyen tüketim fonksiyonu 

üzerindeki mevcut gelişmeyi tamamlamıştır (Darby, 1975, 217). Sürekli Gelir Hipotezi 

para talebi fonksiyonlarında da karşımıza çıkmaktadır. Friedman para talebinde sürekli 

geliri almaktadır. Miktar teorisinin yeni şekli veya “ Modern Miktar Teorisi ” olarak 

adlandırılan bu yaklaşımın öncüsü olan Friedman, para talebini toplam servet ve çeşitli 

servet biçimlerinin getiri oranları ile ilişkilendirmiştir. Friedman serveti “ gelirin 

kapitalize değeri ” olarak adlanmıştır. Para talebi fonksiyonunda servet değişkenini, 

sürekli gelir ile temsil etmiştir. Burada sürekli gelir geçmişteki, bugünkü ve gelecekteki 

gelirlerin ortalamasından oluşan uzun dönemli bir gelir olarak tanımlanmaktadır. 

Sürekli geliri daha açık bir ifade ile servetten belirli bir dönemde elde edilmesi beklenen 

gelirlerin ağırlıklı ortalamasının bugünkü değeri olarak ifade etmiştir. Yani gelecekte 

elde edilecek gelirlerin bugünkü iskonto değerinin bulunması gibi karmaşık ve 
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varsayımlara dayanan bir işlemle karşı karşıya kalınmaktadır. Sürekli gelirin böylece 

servetle ilişkisi açıktır ve servetten elde edilen bir kavram olarak bu şekilde açıklanması 

kolaydır (Saraçoğlu, 1997, 12). 

 

            Bu teoride gelir ve tüketim, gözlenen gelir ve gözlenen tüketim olarak ele 

alınmaktadır.  Milton Friedman’ın hipotezi; hem geliri hem de tüketimi kapsayan 

sürekli ve geçici (arızi) bileşenlere dayanmaktadır (Houthakker, 1958, 397). Freidman, 

faiz oranı gibi diğer değişkenler sabitken, planlanmış veya beklenen tüketimin sürekli 

gelire oranını ifade eden tüketim teorisini formülize etmiştir. 

 

CP = k ( i, w, u ) YP 

Y = YP + YT 

C = CP + CT 

 

            Burada; CP sürekli tüketimi, CT geçici tüketimi, C gözlenen tüketimi, YP sürekli 

geliri, YT geçici geliri, Y gözlenen geliri, i faiz oranını, w beşeri olmayan servetin 

sürekli gelire oranı, u herhangi bir nesnel faktörün bekleyişlere etkisi olarak 

gösterilmektedir (Holmes, 1970, 1159). Friedman’a göre sürekli tüketim sürekli gelirin 

belli bir oranıdır ve bu oran gelir seviyesi ne olursa olsun aynı kalır. Bu oranı belirleyen 

unsurlar da yukarıda saydığımız faiz oranı, servetin gelire oranı ve tüketim ve tasarrufa 

yönelik tüketici eğilimleridir.  

 

            Sürekli gelir kavramı hakkında çeşitli tanımlarda bulunulmuştur. Bunlardan 

bazıları: Sürekli gelir, bireyin uzun dönem boyunca beklediği yıllık geliri ifade 

etmektedir (Houthakker, 1958, 397). Sürekli gelir; servet pozisyonunda bir değişme 

olmaksızın, tüketilebilen maksimum oranda bir tüketim birimi olarak tanımlanabilir. 

Sürekli geliri, düzenli olarak elde edilen veya kazanılmayı beklenen gelir olarak 

tanımlayabiliriz ve tahmini olarak hem beşeri hem de beşeri olmayan aktivitelerden 

beklenen gelirin sistematik parçasının bir oluşumu olarak kabul edebiliriz. Yada 

tüketicinin demografik yapısını (yaşı, mesleği, eğitimi, medeni hali....) göz önüne 

alınarak geçmişteki tecrübesine göre “ geleceği için planladığı bir yaşam düzeyi ” 

sürdürebilmek amacıyla kazanmaya devam edeceği geliridir. Friedman’ın Sürekli Gelir 

Hipotezinde servetin bir ölçüsü olarak alınan sürekli gelir, planlanan ufukta kazanılması 

beklenen gelirin ağırlıklı ortalamasıdır (Özmen, 1997, 85). 
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            YP=r.WPV                                                                                                       (1.20) 

 

            Burada sürekli gelir YP, uzun dönem reel faiz oranı r ile, toplam gelir akımının 

bugünkü değerini ifade eden servetin  WPV çarpımı ile elde edilir (Barnson, Litvack, 

1976, 201). 

 

            Geçici gelir ise; kişilerin devamlı olmasını bekledikleri gelirdir. Geçici gelir, 

ölçülmüş ve sürekli gelir arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır. Geçici gelir pozitif, 

negatif veya sıfır değerleri alabilmektedir ve geçici gelir, gelir akımının tesadüfî bir 

parçası olarak düşünülebilir. Geçici gelir sürekli gelir etrafındaki bir dalgalanmadır 

(Özmen, 1997, 86). Bu kavramlara örnek verecek olursak: Bir öğrenci hukuk eğitimini 

tamamlayıp avukat olduğunda ilköğretim mezunu bir kişiye göre sürekli olarak daha 

fazla kazanç elde edebilmektedir. Ama eğer iki farklı şehirdeki iki çiftçiden biri, 

gerçekleşen daha iyi hava şartları sayesinde daha fazla gelir elde ettiyse bu geçici gelir 

artışıdır. Çünkü bir sonraki yıl hava koşullarının nasıl olacağı belli değildir. Buna göre, 

iyi bir eğitimin daha yüksek gelir sağlaması sürekli gelire, iyi hava şartları nedeniyle 

elde edilen ekstra gelir artışı da geçici gelire örnektir (Pehlivan, 2006, 64). 

 

            Bireylerin gelirinde bir artış olursa birey bu artışın sürekli mi geçici mi olduğu 

konusunda karar vermek durumundadır. Bireyler gelirlerindeki artışın ne kadarının 

sürekli ne kadarının geçici olduğu konusunda kesin bir bilgiye sahip değildir. Sürekli 

Gelir Teorisi’nde geçici gelirin tüketim üzerinde önemli bir etkide bulunmadığı 

varsayılmıştır. Gelirdeki artışın ne kadarının sürekli olduğunun bulunması sonucu 

pragmatik bir yolla çözülmüştür. Bu çözümleme sürekli gelirin geçmiş ve bugünkü gelir 

davranışı ile ilişkili olduğu varsayımı ile yapılmıştır (Dornbusch ve Fischer, 1998, 309).    

 

            Friedman’a göre tüketim: Dayanıklı tüketim mallarına yapılan harcamalardan 

ziyade, bu malların amortismanı ya da faiz maliyeti ile ölçülen kullanım değeriyle 

dayanıksız tüketim malları ve hizmetlere yapılan harcamaların toplamıdır (Friedman, 

1957, 11).  

 

            Sürekli tüketim; tüketicinin geçmiş tüketim tecrübesiyle gelecekte yapmayı 

planladığı tüketim harcamalarıdır. Ya da “ dayanıklı olmayan mallar üzerine yapılan 
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cari tüketim harcamaları “dır (Charemza ve Deadman, 1992, 34). Diğer bir tanımlama 

ise; kişilerin her yıl gerçekleştireceklerini düşündükleri ortalama tüketimdir (Douglas ve 

Isherwood, 1999, 66).  

 

            Geçici tüketim; normal veya sürekli tüketim seviyesinden pozitif, negatif ve sıfır 

sapmayı göstermektedir. Geçici gelir ve geçici tüketimi belirleyen en önemli özellik 

beklenmedik gelişmeler olmalarıdır. Bu geçici değerler pozitif ve negatif olmak üzere 

ikiye ayrılır. Gelir ve tüketimde artış meydana getiren unsurlar pozitif, azalış meydana 

getiren unsurlar da negatiftir. Örneğin; şans oyunlarında elde edilen gelirler pozitif 

geçici gelirler iken, işten çıkarılmak suretiyle kaybedilen gelirler de negatif geçici 

gelirlerdir. Beklenmedik hastalık veya seyahatler nedeniyle yapılan harcamalar pozitif 

geçici tüketim, harcama bütçesine alındığı halde vazgeçilen veya birisi tarafından 

hediye edildiği için yapılmayan tüketim harcamaları da negatif geçici tüketimdir. Geçici 

gelir ve tüketimin pozitif olması, gözlenen gelir ve tüketimin sürekli gelir ve tüketimden 

büyük olduğunu ifade etmesine karşılık, negatif olması zıt bir anlam ifade eder 

(Friedman, 1957, 222). 

 

            Ayrıca Friedman’a göre, geçici gelirle sürekli gelir, geçici gelirle geçici tüketim 

ve geçici tüketimle sürekli tüketim birbirleriyle ve gerekse sürekli unsurlarla ilişkili 

değildir. Bunun formülize edilmiş hali (burada P geçici ve sürekli değişkenler 

arasındaki korelasyon katsayısını gösterir) : 

             

            PYTYP = 0  

         PCTCP = 0 

         PCTYP = 0  (Holmes, 1970, 1159). Friedman teorisinin uygulanması için bu üç 

varsayım kullanmıştır. 

 

            Sürekli Gelir Teorisi’nin test edilebilmesi için öncelikle sürekli gelir ve tüketime 

ait verilerin elde edilmesi gerekir ama bu çok zordur. Bunların bulunabilmesi ve 

hesaplanılabilmesi için birtakım varsayımların yapılması gereklidir. Her şeyden önce 

gelecekteki gelirlerin tahminini yapmak için kişilerin gelecekle ilgili bekleyişlerini 

bilmek gerekecektir. Bu da tam olarak bilinmeyeceği için bir takım varsayımlar ortaya 

koymak gerekecektir. Bekleyişleri ekonometrik modellere yansıtmak bazı varsayımlar 
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altında, söz konusu değişkenin (ki burada cari ya da gözlenen gelir) geçmişteki 

değerlerini gecikmesi dağıtılmış (distributed lag) ile ifade etmek esasına dayanmaktadır. 

Bu konudaki modeller kaba bir sınıflandırma ile a) saf bekleyişler modeli b) uyarlanan 

bekleyişler modeli c) rasyonel bekleyişler modelidir. Hepsinin ortak yanı dağıtılmış 

gecikme modellerine dayanmalarıdır. Bu modellerin tahminlerinde ortaya çıkan 

ekonometrik sorunlar bir yana gecikme dizinleri hakkında a priori olarak varsayımlar 

yapılmaktadır. Dağıtılmış gecikme modellerinde Koyck, Nerlove ve Cagan sonsuz 

geometrik gecikme dizinleri ile çözümler yapmışlardır. Bunlardan Koyck; 

 

            *
1

0
t i t i

i
Y Xβ

∞

+ −
=

= ∑                                                                                                (1.21) 

 

İfadesinde β’ların geometrik olarak azaldığını varsaymaktadır. Burada, 

                   *
1tY +    = Sürekli gelir     

                   t iX −  = Cari gelir’dir.   

Bu modellerde gecikme dizinleri hakkında varsayım yapılmadan çözüme kavuşulmaz. 

Böyle varsayımlar ise sürekli gelir tespitinde oldukça güç ve iddialıdır (Saraçoğlu, 

1997, 13). 

 

            Konuya biraz daha açıklık getirmek için sürekli gelir saptamasıyla çok yakından 

ilgili bulunan uyarlanabilir bekleyişler teorisine göz atalım. Cagan tarafından geliştirilen 

bu teori kişilerin bekleyişlerini geçmiş dönemlerle ilgili tecrübelerini göz önüne alarak 

belirlediklerini öne sürmektedir. Uyarlanan bekleyişler modeli genel kalıbı ile şöyle 

yazılabilir: 

 

            * * *
1 1( )t t t tY Y Y Yγ− −− = −    ,   0 < γ ≤ 1                                                                (1.22)    

 

Burada,  

                   *
tY  = Beklenen gelir ya da gelirle ilgili bugünkü beklentiler, 

                   *
1tY − = Gelirle ilgili geçmiş dönem beklentisi, 

                   tY   = Bugünkü gözlenen gelir, 

                   * *
1t tY Y −− = Bugünkü beklentilerdeki değişme, 
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                    γ = Beklenti katsayısı. 

 

            Beklentilerinin hepsinin gerçekleşmesi mümkün olmadığından gerçekleşen ve 

beklenen gelir düzeyleri arasında fark olacaktır. Dolayısıyla bugünkü beklenen gelir *
tY  

, kısmen eski beklenen gelir *
1tY −  ile kısmen de kişilerin bugünkü deneyimlerinin ışığı 

altında beklentilerinin uyarlanması yani düzeltilmesi ile belirlenir. Yukarıdaki eşitlikten 

gelirle ilgili bugünkü bekleyişler 

 

            * * *
1 1( )t t t tY Y Y Yγ− −= + −   ,   0 < γ ≤ 1                                                                 (1.23)     

 

yazılabilir. Ancak t döneminde beklentiler oluşurken Y’nin cari değeri Yt genellikle 

bilinmez ve bunun yerine bir dönem önceki gelir Yt-1 değeri kullanılarak (1.23) nolu 

eşitlik 

 

            * * *
1 1 1( )t t t tY Y Y Yγ− − −= + −   ,  0 < γ ≤ 1                                                                (1.24) 

 

olarak yazılır. (1.22), (1.23) ve (1.24) nolu eşitliklerde  γ  katsayısının görevi, yeni 

dönem gelir beklentilerini eski dönem göstergelerine göre ayarlamak, düşürmek ya da 

yükseltmektir (Saraçoğlu, 1997, 14). 

 

            γ = 1 ise, (1.23) nolu eşitlikte  *
tY = tY  olur. Bu da t dönemindeki cari gelirlerin 

aynı zamanda beklenen gelir olduğunu göstermektedir. Aslında kişiler sadece t ve t-1 

dönemlerini değil, daha uzun bir zaman boyutu ile ilgili gelirlerini göz önüne alırlar. t 

dönemindeki beklenen gelir uzun bir zaman süreci içerisinde düşünülürse gecikmeli bir 

dizin meydana getirecektir ve bu süreç 

 

            *
1

0
(1 )i

t t
i

Y Yγ γ
∞

−
=

= −∑                                                                                         (1.25) 

 

olacaktır. Burada *
tY  bugünkü gelirin beklenen değeri geçmiş dönemlerde gerçekleşen 

gelirlerin belirli ağırlıklarla toplamıdır. Daha açık bir ifade ile (1.25) nolu eşitlik 
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            * 2
1 2( (1 ) (1 ) ..... (1 ) )n

t t t t t nY Y Y Y Yγ γ γ γ− − −= + − + − + + −                                   (1.26)                   

 

olarak yazılır.  (1.26) nolu eşitliğin çözüme kavuşabilmesi için γ nın değerinin bilinmesi 

ya da geçmişe gidildikçe etkisinin azalması gibi ilave bir varsayım yapılması gereklidir. 

Zira γ zamanın bir fonksiyonudur. Bu varsayımdan hareketle ekonometrik bir model 

kurup, sürekli gelirin tespiti için gözlenen değerlere yani cari gelire gereksinme vardır. 

Zira sürekli gelirin cari gelirin bir fonksiyonu olduğu görülmektedir (Saraçoğlu, 1997, 

13–15). 

 

1.4.1. Sürekli Gelir Teorisine İlişkin Bazı Ampirik Çalışmalar 

            Friedman (1957), yatay kesitsel tüketim fonksiyonlarının Sürekli Gelir Teorisi 

ile uyumlu olup olmadığını test etmek amacıyla 1888–1952 yılları arasında farklı 

meslek ve farklı yerleşim bölgelerinde olan gruplar için, ABD, İngiltere ve İsveç’te 

yapılmış 20 bütçe çalışmasını incelemiştir. Bu çalışmaların sonucunda aşağıdaki 

sonuçlara ulaşmıştır: 

• Yatay-kesit çalışmalarının temelinde, gelir dağılımında gözlenmiş olan 

eşitsizliklerin görülmesine rağmen, uzun dönem eğilimleri gelir 

dağılımının daha adil olduğunu göstermektedir. Friedman bu nedenden 

dolayı gözlenen gelirin servetin geçerli bir ölçüsü olmadığını söylemiştir. 

• Fraklı grupları ve farklı zamanları kapsayan bütçe çalışmalarında APC 

nispi olarak sabit kalmaktadır. Ortalama eğilimlerdeki istikrar ve gelir 

esnekliklerinin birden daha küçük değerler alması yatay kesit ilişkilerinin 

istikrarı ile çelişmektedir. Yatay kesit ilişkileri, gelir arttığı zaman 

tüketim-gelir oranının azalacağını önermektedir. Bu durum efektif zaman 

serileri ile tutarsızlık göstermektedir. 

• Friedman çalışmaları sonucunda ABD için gelir esnekliğinin İsveç ve 

İngiltere’nin gelir esnekliğinden daha küçük olduğunu bulmuştur. Bunun 

nedeni olarak da ABD’de geçici parçaların (geçici gelir ve tüketim) daha 

önemli bir yer tuttuğunu belirtmektedir. 

• Kırsal yörede yaşayan aileler için MPC ve gelir esneklikleri kentli ve 

kendi işletmelerine sahip olan aileler için daha düşük değerler 

almaktadır. 
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• Gelir farklılıklarına göre sınıflandırılan aile grupları için tüketim-gelir 

regresyonları tüm olarak alınan regresyondan daha dik eğime sahiptir. 

 

            Sonuç olarak, Friedman tarafından yapılan bu çalışma Sürekli Gelir Teorisi’ni 

desteklemiştir (Friedman, 1957, 40). 

 

            Friedman Sürekli Gelir Teorisi’ni zaman serisi verileriyle test etmek için, 

Raymond Goldsmith tarafından 1897–1949 döneminde, ABD için yapılan zaman serisi 

çalışmalarını kullanmıştır. Raymond Goldsmith’in çalışması 1929 Dolar fiyatları ile kişi 

başına harcanabilir gelir ve tüketim harcamaları verilerine göre yapılmıştır ve bu 

kavramlar Sürekli Gelir Teorisi’nin kullandığı kavramlara oldukça benzer bir şekilde 

tanımlanmıştır. Söz konusu iki seriye, yani kişi başına harcanabilir gelir ve tüketim 

harcaması verilerine P PC kY=  modelini uygulayan Friedman, k=0.877 olduğunu ve bu 

regresyon doğrusunun orijinden geçtiğini bulmuştur. Ayrıca modelin verilere iyi 

uyduğunu tespit etmiştir. Bu durumun sürekli tüketimin sürekli gelire oranı ( k )’nın 

1897–1949 dönemi gibi uzun bir dönemde sabit kaldığını gösterir. k’nın böyle sabit 

kalması Sürekli Gelir Teorisi’nde gerekli sayılmamakta ve teoriye aykırı değildir 

(Friedman, 1957, 115).   

 

            Sürekli Gelir Teorisi’ni destekleyen çalışmalardan biri Margaret Reid’ın geçici 

gelirin tüketime etkisinin az olduğunu ortaya koyan çalışmasıdır. Reid 1950’deki ABD 

aile bütçesi anketine dayanarak yaptığı çalışmasında homojen bir grup olarak kabul 

ettiği ücretlileri araştırmıştır. Ücretliler için araştırmada verilen değişkenlerin 

(harcanabilir gelir, geçici gelir, dayanıklı mallar tüketimi, toplam tüketim, tasarruf...) 

her birinin 32 şehirde ortalama değerlerini hesapladıktan sonra, bu ortalamalar arasında 

birçok regresyon oluşturmuştur. Regresyona göre geçici gelire ait katsayı en yüksek 

değerlerini tasarruf değişkeni bağımlı değişken olduğu zaman almaktadır. Reid’ın 

çalışmasının sonuçlarına göre geçici gelirin tüketime etkisi az olduğudur (Reid, 1962, 

728). 

 

            Friedman geçici gelir ve tüketim arasında korelasyon olmadığını ve sadece 

sürekli gelirin tüketimi etkilediğini, geçici gelirde meydana gelen değişikliklerin 

tüketimden daha çok tasarrufları etkilediğini söylemiştir. Ayrıca dayanıklı tüketim malı 



 34

alımlarını tüketim olarak kabul etmemiş bu malların sadece hizmetlerini tüketim olarak 

kabul etmiştir. (Pehlivan, 2006, 73). 

 

            Ronald Bodkin geçici gelirle geçici tüketim arasındaki korelasyonun sıfır 

olamayacağını öne sürmüştür. Bodkin, bir geçici gelir kaynağı doğduğunda ortaya çıkan 

geçici servetin tüketim harcamaları üzerindeki etkisini incelemiştir. Bodkin’in 

çalışmasında ele aldığı geçici servet, ABD’de 1950 yılında 2. Dünya Savaşı’na katılan 

askerlere devletçe yapılan ödemedir. Friedman’da bu ödemenin geçici gelir kaynağı 

olduğunu kabul etmekte ve regresyondaki geçici gelire ait marjinal tüketim eğiliminin 

0.3 civarındaki küçük bir sayı olacağını söylemektedir. Bodkin, 1950 ABD aile bütçesi 

anketine girmiş ve söz konusu geçici servete sahip 1414 aile seçerek Sürekli Gelir 

Teorisi’ni test etmiştir. Bodkin, Friedman’ın tüketim harcamalarına dayanıklı malların 

değil de hizmet harcamalarını dahil edilmesi gerektiği görüşünün uygulanmasındaki 

güçlük nedeniyle iki ayrı tüketim fonksiyonu tahmin etmiştir. İki fonksiyonda dayanıklı 

mallar tüketime dahil edilirken, ikinci fonksiyonda dahil edilmemiştir. Buna göre, 

Friedman’ın görüşüne uygun olan fonksiyon bu iki fonksiyon arasında bir yerdedir. 

 

            C = 964 + 0.747Y + 0.966 D 

            C = 959 + 0.560Y + 0.723D 

 

            Fonksiyonlarda D geçici gelirdir ve D’nin katsayısı da geçici gelire ait MPC’dir. 

Katsayılara ait standart hatalar küçük olup, katsayılar istatistikî yönden anlamlıdır. 

Ayrıca her iki fonksiyonda da geçici gelirin tüketimi etkilediği görülmektedir (Bodkin, 

1959, 602–614). 

 

             

            Zaman serileri verileri ile Sürekli Gelir Teorisi test edilmek istenildiğinde bazı 

problemler ile karşı karşıya kalınmaktadır. Sürekli gelir ile ilgili tahminler yapılırken 

kullanılan normal veriler sürekli gelirden ziyade ölçülen geliri ifade etmektedir. 

Friedman sürekli geliri ölçülen gelir ile ilişkilendirirken Uyarlanan Bekleyişler 

Modelinden yararlanmıştır. Bu model yardımı ile bir bireyin cari yıl için sürekli gelirini 

tahminlerken bir önceki yılın sürekli gelir tahminini ve gerçekleşen gelir ile arasındaki 

farkın bir kısmını dikkate alarak yeniden düzenlemektedir. 
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            1 1( )P P P
t t t tY Y Y Yλ− −− = −   0 <λ<1                                                                       (1.27)                   

 

            Bu eşitlik sürekli gelirin Uyarlanan Bekleyişler Modeli tarafından belirlendiğini 

vurgulamaktadır. Düzeltmenin derecesi λ’nın büyüklüğüyle ilgilidir. Friedman zaman 

serisi çalışmalarını yaparken 2
1 2( (1 ) (1 ) ...)P

t t t tY Y Y Yλ λ λ λ λ− −= + − + − +  denklemini 

temel almış ve çeşitli zaman serilerini λ’nın değişik değerleri için hesaplamıştır. Bu 

eşitlik dikkate alınarak P PC kY=  yeniden düzenlenirse: 

 

            1 1( )P P P
t t tC kY Y Yλ− −= + −                                                                                  (1.28)      

 

olur. Buna göre uzun dönem MPC, orijinal tüketim fonksiyonundaki k katsayısıdır. Kısa 

dönem MPC ise λ’dır. Friedman 1905–1951 US’in yıllık reel kişi başına verilerini 

kullanarak yaptığı çalışmasında en yüksek R2 değeri veren fonksiyonda MPC’yi 0.88 

bulmuştur ve bu da sürekli tüketimin sürekli gelir ile ilgili olduğu teorisini 

desteklemektedir (Pehlivan, 2006, 72). 

           

1.4.2. Sürekli Gelir Teorisin Üzerine Eleştiriler  

             Irwin Friend ve Irving Kravis bazı noktalarda teoriye itiraz etmektedirler. 

Bunlardan ilki; sürekli gelirin sürekli tüketime oranı (k), faiz haddi ve servetin gelire 

oranı gibi faktörlere bağlıdır. Friend ve Kravis’e göre, Friedman 1897–1949 döneminde 

k’nın sabit kalışını kendi hipoteziyle açıklarken bir tezada düşmüş görünmektedir. 

Çünkü k’yı belirlediği ileri sürülen faiz haddi ve servet gibi değişkenlerde söz konusu 

dönemlerde önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Friedman k’yı belirleyen 

faktörlerin farklı meslek grupları için değişik değerler alabileceğini öne sürerken, Friend 

ve Kravis yaptıkları çalışmalar sonucunda k’nın gruptan gruba değişmediğini tespit 

etmişlerdir. Friend ve Kravis’e göre, k’yı belirleyen faktörler meslek grupları arasında 

farklıdır ve k’nın gruptan gruba değişmemesi Friedman’ın tezinin geçerli olmadığını 

gösterir. Friend ve Kravis, ayrıca Friedman’ın gıda tüketiminin sürekli gelire göre 

esnekliğinin hesaplanması yönteminin yanlış olduğunu ve yanlış sonuçlar vereceğini 

ileri sürerek, söz konusu esnekliğin hesaplanmasında farklı bir metot kullanmışlardır. 

Çeşitli gelir grupları için hem Friedman’ın hem de kendi yöntemlerini kullanarak gıda 

harcamalarının sürekli gelire göre esnekliğini hesaplayarak karşılaştırmışlarıdır. Bu 
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esneklik değerleri karşılaştırıldığında iki yolla hesaplanan esnekliklerin birbirinden çok 

farklı olduğu görülmektedir. Friend ve Kravis bu nedenle Sürekli Gelir Teorisi’nin 

geçerli olmadığını söylemektedirler (Friend ve Kravis, 1957, 217).   

 

1.5. Yaşam Boyu Gelir Teorisi (Lıfe Cycle Income Theory) 

            1930 yılında Irving Fisher tarafından geliştirilen Zamanlararası Tercih 

Teorisi’nden etkilenen Yaşam Boyu Gelir Teorisi; ilk olarak 1954 yılında Franco 

Modigliani ve Richard Brumberg tarafından ortaya atılmıştır. Daha sonra Albert Ando 

ve Franco Modigliani tarafından 1963 yılında teori geliştirilmiştir (Pehlivan, 2006, 42).3 

Yaşam Boyu Gelir Teorisi’nde, daha önceki bölümlerde ele aldığımız Mutlak Gelir 

Teorisi ve Nispi Gelir Teorisi’ne göre bireysel fayda maksimizasyonu ve tüketim 

fonksiyonuna servetin de dahil edilmesiyle gelişme sağlanmıştır. Yaşam Boyu Gelir 

Teorisi’nde bireylerin hayatları boyunca tüketim ve tasarruflar hakkındaki bilgileri sıkı 

bir şekilde mikro iktisadi teoriye dayanmaktadır. 

 

            Diğer teoriler gibi Yaşam Boyu Gelir Teorisi de ortalama tüketim eğiliminin 

uzun dönemde sabit kaldığını ama bunun nedeninin gelir/servet oranının sabit 

kalmasına bağlamıştır. Yaşam Boyu Gelir Teorisi; hane halkının yaşamı boyunca 

tercihlerini yaşam kaynaklarından tüketmesi ve bu tüketimi karşılayabilmek için verdiği 

emek arasındaki orana dayanmaktadır (Modigliani ve Tarantelli, 1975, 834). 

 

            İlk olarak Modigliani ve Brumberg’in geliştirdiği bazı araştırmacılar tarafından 

da Temel (Stripped Down)  Yaşam Boyu Gelir Teorisi olarak da adlandırılan fayda 

fonksiyonu ve özelliklerini ele alacağız. 

 

            Modigliani ve Brumberg, bazı varsayımlardan hareket ederek bireyin fayda 

fonksiyonunu oluşturmuşlardır. İlk varsayım; bireyin amacı olan hayatı boyunca 

tüketimden sağlayacağı toplam faydasını maksimize etmek olacaktır. İkinci varsayım 

ise; tam belirliliğin olmasıdır. Diğer varsayım; hane halkı hem çalışma yaşamının 

                                                
3 Bu çalışmaların sonucu olarak Franco Modigliani, 1986 yılında Nobel İktisat Ödülünü almaya hak 

kazanmıştır. 
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başında miras almamıştır hem de miras bırakmayı planlamamaktadır. En son varsayım 

da; faiz oranının sıfır olmasıdır (Türkmen, 1995, 100). 

 

            Modigliani ve Brumberg bireylerin yaşadığı her yılı bir dönem ( T ) olarak 

düşünmüşler ve faydalarını bütçe kısıtı altında maksimize etmeye çalıştıklarını 

varsaymışlardır. Modigliani ve Brumberg’ın yatay kesit verileri kullanarak 

geliştirdikleri tüketim fonksiyonu, bireye ait fayda fonksiyonu ile başlamaktadır: 

 

            1 2( , , ,..., )T T T LU U C C C C+ +=           

            L: Beklenen ömür, 

            U: Fayda, 

Ayrıca, bireyler hayatları boyunca faydalarını maksimize etmeye çalışırken bir yandan 

da tüketimde bulunmaktadırlar. Toplam tüketimi aşağıda verilen şekildeki gibi 

gösterebiliriz: 

 

           
L

T
T t

C
=

∑                                                                                                               (1.29)                    

 

            Bireyin yaşamı boyunca sahip olacağı kaynakların yani toplam geliri de: 

 

            
N

t T
T t

a Y
=

+ ∑                                                                                                       (1.30)                    

 

şeklindedir. Bu şartlar altında bireyin en basit şeklinde bütçe kısıtını aşağıdaki şekilde 

gösterebiliriz: 

            
N

t T
T t

a Y
=

+ ∑ =
L

T
T t

C
=

∑                                                                                         (1.31)                      

 

Burada; at t döneminin başlangıcında bireyin sahip olduğu cari aktiflerin piyasa değeri, 

YT bireyin T yaşında kazanmayı umduğu faiz dışı geliri, CT bireyin T yaşında yapmayı 

planladığı tüketim, N bireyin kazanma aralığı (çalışma yılı)dır (Türkmen, 1995, 101). 

(1.31) denklemi daha da açacak olursak; 
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            ( )
N

e
t T t t t t

T t
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= = + − +∑                                                                     (1.32)       

 

Burada 1

( )

N

T
e T t

t

Y
Y

N t
= +=

−

∑
 ile tanımlanmaktadır ve e

tY bireyin çalışma aralığını dengeleyen 

ortalama beklenen emek gelirini, ( N-t ) bireyin t yaşından itibaren geriye kalan 

kazanma aralığını, vt bireyin t yaşında sahip olduğu toplam kaynaklarını göstermektedir. 

Dolayısıyla vt terimi, beklenen emek gelirinin bugünkü değeri ile net aktiflerinin piyasa 

değerlerinin bugünkü değerinin toplamıdır (Türkmen, 1995, 102). Modigliani ve 

Brumberg’in geliştirdiği hipotezin tüketim fonksiyonu, 

 

            1
e

t t t t tC A Y Y uα β γ−= + + +                                                                              (1.33) 

 

şeklinde yazılmaktadır( buradaki A, serveti göstermektedir) (Mayes, 1981, 42).  

                     

            Yaşam Boyu Gelir Teorisi’nin temel anlatımında gelirdeki değişme sadece 

tüketicinin emekli olduğu zaman olur, bunun dışındaki zamanda tüketim hayat boyu 

devam edecektir. Keynesyen tüketim fonksiyonu dışındaki diğer hipotezlerde bugünkü 

geliri kullanmak yerine uzun dönem gelir kavramı kullanılmaktadır. Gelir kavramları 

hipotezler arasında farklılık göstermektedir.  Yaşam Boyu Gelir Teorisi’nde gelir, hane 

halkının hayat boyu süresince kazanmayı beklediği hayat boyu gelir ile ilişkilidir. 

Yaşam Boyu Gelir Teorisi’nde her hane halkının hayat boyu görüşüne sahip olduğu 

varsayılmaktadır ve bireyler için beklenen gelir akımları farklılık göstermektedir. Hane 

halkının beklenen hayat boyu beklenen geliri yıllık sürekli gelir olarak dönüştürülebilir 

(Lipsey, Steiner, Purvis, Courant, 1990, 160).    

  

            Yaşam Boyu Gelir Teorisi; bireyleri, yaşam süreleri içinde tüketimlerini olası en 

iyi şekilde dağıtmak amacıyla tüketim ve tasarruf davranışlarını uzun dönemli planlayan 

kişileri ele alır (Dornbush ve Fischer, 1998, 299). Bu teoride bireylerin tüketim planları 

düzdür. Burada anlatılmak istenen; bireylerin hayatları boyunca düz bir tüketim akımı 

sağlamaya çalışmalarıdır. Düz bir tüketim akımı sağlamak ise hem hayat boyu faydanın 

maksimize edilmesi hem de tüketimin cari gelirdense hayat boyu gelire bağlı olması 

anlamına gelmektedir (Pehlivan, 2006, 44). Yaşam Boyu Gelir Teorisi’ne göre 
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bireylerin düz ya da düzenli bir tüketim akımını seçeceğinin varsayılmasının nedeni, 

tüketimin azalan marjinal faydası kuramı nedeniyle bireylerin her dönemde aynı 

miktarda tüketimde bulunmayı istemeleridir. Tüketimin azalan marjinal faydasından 

anlatılmak istenen şudur: iki alternatif tüketim planının olduğu dikkate alınırsa, bir birey 

iki dönemde de eşit miktarda tüketimde bulunurken diğer bireyin bir dönemde hepsini 

tükettiğini diğer dönemde tüketimde bulunmadığı bir durum dikkate alınırsa bu 

durumda tüketimin azalan marjinal faydası gereği tüketimde bolluk döneminden kıtlık 

dönemine doğru bir transfer olacağını ve bolluk dönemindeki fayda kaybının kıtlık 

dönemindeki fayda kazancı ile telafi edilerek ve aradaki transfer iki dönem arasında 

herhangi farklılık kalmayana kadar sürmektedir. Tüketimin azalan marjinal faydası 

bireylerin hayat tarzlarının istikrarlı olacağını ve her dönemde yaklaşık olarak aynı 

seviyede tüketimde bulunacaklarını ifade etmektedir. Fakat bireylerin gelir davranışları 

düz olmayabilir. Bu teoriye göre, bireyler yaşam boyu gelir ortalamalarına göre hareket 

etmektedirler; gelirleri ortalamaya göre daha yüksek olduğu zaman daha fazla tasarrufta 

bulunurlarken daha düşük gelire sahip olduklarında eski tasarrufta bulunmaktadırlar 

(Dornbush ve Fischer, 1998, 303). 

 

            Bu hipoteze göre bireyler, bugünkü tüketimlerinin büyüklüğüne karar 

verirlerken aslında gelecek hakkındaki beklentilerine göre davranmaktadırlar ve bu 

nedenle bu karar verme davranışı zamanlararası özellik göstermektedir. Bireyler, 

bugünkü tüketim kararlarını verirken gelecekteki tüketim fırsatlarını da dikkate 

almaktadırlar (Sachs ve Larrain, 1993, 78). 

 

            Hipoteze göre geçici gelir olarak nitelenebilen cari gelirdeki geçici artışlar, 

servet ve tüketimi etkilemektedir. Ancak sorun, tüketimin geçici gelirden mi yoksa 

sürekli gelirden mi daha çok etkileneceğidir. Modigliani ve Brumberg yapmış oldukları 

çalışmalarda, t yaşında gelirinde beklenmedik bir artış görülen hane halkının davranışını 

açıklamaya çalışmışlardır. Teoriye göre gelir artışı tamamen geçici olursa böyle bir 

durumda aktiflerde bir artış olmaz. Aktif varlıklarında bir dengesizlik oluşmaz. Çünkü 

geçici artış, bireyin gelecekteki ortalama emek gelirini değiştirmez. Sadece cari dönem 

geliri etkilenmektedir. Böylece eğer artış tamamıyla geçici bir artış olursa, bireyin daha 

fazla tasarrufuna neden olacaktır (Türkmen, 1995, 50). 
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            Genel olarak, Yaşam Boyu Gelir Teorisi, kişinin tüketim ve tasarruf 

davranışlarının yaşam sürecindeki durumuna bağlılığını hesaplamaya çalışır. Bunu bir 

şekil yardımıyla açılamaya çalışalım: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Modigliani Pramidi 

Kaynak: Karaman, Yıldırım, 1999, 595 

            Şekilde tüketim, tasarruf ve negatif tasarrufun yaşam boyu modeli gösterilmiştir. 

Tüm yaşam boyunca Ct oranında bir tüketim akımı söz konusudur. Kişinin yaşamı 

boyunca yapacağı toplam tüketim miktarı 0Ct x 0T alanı kadardır. Bu tüketim harcaması 

çalışılan yaşam boyunca cari gelirle ( Yt ) finanse edilecektir. Emeklilik döneminde 

tüketim yaşam boyu biriktirilmiş tasarruftan yapılan harcamalarla finanse edilecektir. 

Çalışılan yıllarda yapılan tasarruf emeklilik döneminde negatif tasarrufu finanse 

etmektedir. Tasarruflar ise genç bireyler tarafından yapılmaktadır. Emeklilik döneminin, 

kazanma dönemini izlemesinden ve fayda maksimizasyonu zaman içinde tüketimin 

düzleşmesini gerektirdiğinden, servetin elde tutulduğu dönem tepe şeklini almaktadır. 

Buna göre, bir bireyin emek geliri N–1 noktasına kadar sabit olmakta, bu noktadan 

sonra ise emeklilik dönemine geçmekte ve emek geliri sıfıra düşmektedir. Servet ise 

hayat sona erdiğinde sıfır olmaktadır (Karaman, Yıldırım, 1999, 595). 
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            Hipoteze göre, bireylerin tasarrufunu etkileyen bazı faktörler bulunmaktadır. 

Bunlar; miras ve diğer transferler, gelir ve diğer riskler, sigorta ve kredi piyasası, 

verimlilik artışı, alışkanlıklar ve emek arzıdır. Bu faktörlerin yanında bir de demografi 

etkisinden söz edilmektedir. Modigliani ve Ando çalışmalarında tüketim 

davranışlarındaki değişiklikler için nüfusun yaş dağılımı gibi demografik özelliklerin 

önemli olduğunu ortaya koymaktadırlar. Kişi, gelirlerini ve servetini tüketimini 

karşılayacak düzeyde planlar. Bu planlamayı da çalışmaya başladığı ilk yıldan itibaren 

yapmaya başlar. Çünkü teoriye göre, gelirin ve servetin elde edildiği yıl, kişinin 

çalışmaya başladığı yıldır. Tipik bir bireyin elde edeceği gelir, nispeten yaşamın ilk ve 

son yıllarında düşük, orta yıllarında daha yüksektir. Başka bir deyişle, bireyin 

verimliliği yaşamının ilk ve son yıllarında düşük, orta yıllarında daha yüksektir. Bu 

yüzden bireyin yaşı, tüketim ve tasarruf davranışını belirleyen önemli bir faktördür. 

Tüketim ve tasarrufu etkileyen bir diğer faktör de ekonomide sosyal güvenlik 

programlarının olup olmamasıdır. Hipoteze göre emeklilik döneminde tüketim sadece 

birikmiş tasarruflarla sağlanmamaktadır. Bu dönemde hükümet transferleri ve 

çocuklarının yardımları da söz konusu olmaktadır. Bu bağlamda sosyal güvenlik 

sisteminin iyi şekilde işlediği ülkelerde bireylerin emeklilik yılları için tasarrufta 

bulunmaları zorunluluğu azalmakta ve ülke genelinde bakıldığında da o ülkedeki 

toplam tasarruflar azalmış olmaktadır (Modigliani, 1986, 306). Bir diğer faktör de nüfus 

artış hızıdır. Nüfus artış hızı yüksek olan ülkelerde genç nüfusun toplam nüfus içindeki 

payı yüksektir.  Bir ekonomide net tasarruf olmayabilir. Herhangi bir zamanda çalışan 

insanların tasarrufuyla, emekli insanların negatif tasarrufları birbirine eşit olabilir. Fakat 

nüfus artıyorsa tasarruf eden genç sayısı yakın zamanda çoğalacak ve toplumda 

tasarruflar artıp, negatif tasarrufları aşacaktır. Yani ekonomide net tasarruf sağlanmış 

olacaktır. O halde toplam tasarruf ve toplam tüketim kısmen nüfusun yaş dağılımına 

bağlıdır. Japonya’da tasarruflar Amerika’ya göre çok fazladır. Çünkü Japonya’da 

emeklilerin sayısı Amerika’ya göre azdır. Japonya’da emekli insanların oranı 

Amerika’nınkinden daha azdır. Bazı iktisatçılar, Japon nüfusu içinde yaşlıların oranının 

artması nedeniyle, Japon tasarruf oranının yüzyılın sonuna gelmeden düşmeye 

başlayacağını beklemektedir (Dornbush ve Fischer, 1998, 305).  

            Teoriye göre sermaye piyasasının da tüketim davranışını etkilemesi mümkündür. 

Halkın elinde bulunan hisse senetlerinin değeri de kişilerin servetlerinin bir bölümünü 

oluşturur. Bu da tüketimin artmasına ve ya azalmasına neden olur. Sermaye piyasasında 
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hisse senetlerinin fiyatlarında düşme olduğu zaman tüketim azalma eğilimine girer. 

(Dornbush ve Fischer, 1998, 307). 1987 yılında New York borsasında olduğu gibi 

geleceğe olan güven sarsılınca, güvensizlik doğmakta ve bu da tasarrufların artmasına, 

tüketimin azalmasına yol açmaktadır. 

             

            Eğer bireyler gelecekte yapacakları harcamaları için şimdi bir tasarruf yapmak 

durumunda iseler, gelecekteki bu harcamaları için şimdiki tüketimlerinin bir kısmını 

veya cari gelirlerinin bir kısmını geleceğe transfer ederek, kişisel tercihlerini pozitif 

tasarruf etme yönünde kullanmak zorundadırlar. Negatif bir tasarruf davranışı ise, cari 

dönem için gelecekten tüketim imkânı transfer etmektedir. Bu açıdan tüketicilerin 

harcamalarını finanse etmek için borçlanmaları, gelecekteki tüketime harcanabilecek 

geliri azaltırken, cari tüketimi artırmaktadır (Thurow, 1969, 324). 

 

            Modigliani ve Ando, tüketim-servet ilişkisinin ele alındığı ilk ampirik testleri 

1963 yılında ortaya çıkarmışlardır. İlk kez Ando ve Modigliani, yaşı (bireyin yaşadığı 

dönemi), tüketimle servet arasındaki ilişkinin belirlenmesinde kritik bir değişken olarak 

ele almışlardır. Bu teori gelir artarken, tüketim-gelir oranının düştüğünü gösteren yatay 

kesit incelemelerini açıklamaya yardımcı olmaktadır. Yaptıkları bu çalışmalara göre 

tüketimin temel belirleyicileri, kullanılabilir emek geliri ve finanssal servettir. 

Modigliani ve Ando çalışmalarında tüketicinin belirli bir bütçe sınırlamasıyla karşı 

karşıya kaldığını açıklamaktadırlar. Çünkü bireyin toplam tüketim harcamalarının 

bugünkü net değerinin, o bireyin toplam gelirinin bugünkü değerini aşmaması gerekir. 

Yani yaşam boyunca planlanan tüketim, yaşam boyunca elde edilmesi beklenen gelire 

eşit olacaktır (Branson, Litvack, 1976, 202). 
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            Bu eşitlikten de anlaşılacağı gibi artık bütçe kısıtımıza faiz değişkeni de 

eklenmiştir. Temel Yaşam Boyu Gelir Teorisi’nde faiz oranı sıfır kabul edilmişti. Ancak 

hipotezin geliştirilmiş halinde bu varsayım kaldırılmıştır. Buradaki r, reel faiz oranını 

temsil etmektedir. Eşitliğin sol tarafı bireyin yaşamı boyunca kazanmayı beklediği 

toplam gelirinin bugünkü değerini; sağ tarafı ise, bireyin yaşamı boyunca yapmayı 

planladığı toplam tüketimini göstermektedir. Dolayısıyla birey, yaşam boyu toplam 



 43

gelirinin yaşam boyu toplam tüketimini aşamayacağı kısıtı altındadır (Türkmen, 1995, 

105). 

 

            Bunlara göre, bireyin yaşam boyu tüketiminden sağlayacağı fayda fonksiyonu 

da aşağıdaki gibidir: 

 

            1( ,..., )t t Lu u C C C+= +  

 

            Diğer taraftan bireyin planlanan tüketimi ile toplam kaynakları arasındaki orantı 

katsayısını gösteren t
Tγ  faiz oranı sıfırdan farklı olduğunda,    
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olacaktır. Buna göre faiz oranındaki bir artış veri bir t yılı için t
Tγ ’lerin toplamını 

arttırmalıdır. Bu durumda belli bir yaş için planlanan tüketim fonksiyonu, 
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şeklinde olacaktır. Burada t
Tγ  hane halkının yaşına, fayda fonksiyonuna ve hane 

halkının aktiflerinin faiz oranına bağlıdır (Türkmen, 1995, 105). 

 

            Yaşam boyu gelir teorisi ile ilgili temel ampirik zorluk ortalama beklenen emek 

gelirinin ölçülmesidir. Ando ve Modigliani, 0
eY ’nin ölçülmesi için iki ayrı metot 

denemişlerdir: 

1) Ortalama beklenen düzensiz gelir, bir ölçek faktörü dışında cari gelirle 

aynıdır. Ando-Modigliani, Friedman’ın e
tY ’nin geçmiş gelirlerin temsili bir 

ağırlık ortalaması olarak ölçülebileceği varsayımını göz ardı etmişlerdir. 

 

                  0
eY 0

LbY=       1 > b >0 
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2) Çalışan bireyler için beklenen düzensiz gelir, cari düzensiz gelire eşittir. 

Burada bir ölçek faktörüyle ayarlanmıştır.  

   

                  0
0 1

0

L
e YY b

E
=  

            Burada 0
eY , iş sahibi bireylerin ortalama beklenen düzensiz geliridir. E0 ise, iş 

sahibi bireylerin sayısına eşittir (Ott, D, Ott, A, Yoo, 1981, 84).   

                  

            Hipotez hane halklarının tüketim harcamalarını, servetin marjinal faydasını 

zaman içerisinde (çalışmaya başlanılan yıl ile emekliye ayrılacağı yıl arasında) 

sabitleştirecek şekilde ayarlamaları gerektiğini savunmaktadır. Bu durum kısa dönemde 

hane halklarına gelir ve servetlerinden tasarruf yaparak yüksek faiz oranlarından 

yararlanma imkânını tanırken; uzun dönemde de hem servetlerinin gelişmesini, hem de 

emeklilik sonrası yaşam ve olağan üstü durumlar için, daha fazla tasarruf etme azmini 

geliştirir (Bakırcı, 1995, 24). 

 

            Bu teoriye göre, hane halklarının alıştıkları bir tüketim seviyesi vardır ve ömür 

boyu bunu sürdürmeyi arzu ederler. Tüketimin sabit bir şekilde sürdürülebilmesi için 

de, tüketicilerin ömürleri boyunca elde ettikleri gelirleri ile servetlerinin tamamını 

tüketmeleri gerektiği varsayımından hareket edilmektedir (Blundell, Browning ve 

Meghir, 1994, 57). 

             

            Bu model gelir-tüketim-servet konusunda hayli aşırı varsayımlara 

dayanmaktadır. Bu varsayımların kullanıldığı modelleri gerçeğe yaklaştırmak için, 

aşağıdaki olgular modele uygulanabilir. 

 

1) Tüketicinin çalışma hayatının başında, bir servet birikiminin olması 

mümkündür. Bu da, tüketicinin ileriki yaşamında geliriyle birleşince, 

tasarruflarının artmasıyla yaşlılık yıllarının tüketimini destekleyebilir. 

2) Birikmiş servetin de, faiz, rant gibi bir takım getirilerinin olması mümkün 

olduğu gibi, getirinin emeklilik yıllarını finanse edeceği göz ardı edilemez. 
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3) Tüketim bir ömür boyunca sabit tutulamaz. Çünkü konjonktüre göre 

dalgalanmaların olması mümkündür. Bu açıdan tüketim planı bu doğrultuda 

yapılmalıdır. 

4) Elde edilen servetin hepsinin tüketileceği düşünülemez. Miras yoluyla 

varislere bırakılabilir. Ayrıca hiç kimse ne kadar yaşayacağını tam bilemez. 

Onun için yaşlılık yıllarında tüketim düşüncesiyle bekletilen servet, miras 

olarak intikal edebilir. 

5) Kişilerin ömürleri boyunca elde edecekleri gelirlerini tahmin etmeleri 

imkânsızıdır. Yaşanılan hayatın ve elde edilen gelirlerin devam edeceği 

garanti edilemez ancak, geçmiş ve cari dönemdeki gelire göre kesin olmayan 

zayıf bir tahmin şeklinde tespit edilebilir.   

6) Tüketici emeklilik döneminde de çalışma hayatına katılıp, bir gelir elde 

edebilir. Ayrıca, sosyal güvenlik kurumlarının verdiği güvencelerde kişilerin 

bu dönemlerini geçirmelerine katkıda bulunmaktadır. Ama bunu karşılıksız 

sigorta maaşı olarak düşünmek yanlış olur. Çünkü emeklilikte alınan maaş, 

prim olarak çalışma hayatında kesilmiştir (Uluatam, 1995, 150–151).  

 

1.5.1. Yaşam Boyu Gelir Teorisine İlişkin Bazı Ampirik Çalışmalar 

            Kotlikoff ve Summers’ın 1981 yılında yaptığı çalışmada, Amerikan 

ekonomisinde toplam tasarrufların, çok az bir kısmının Yaşam Boyu Gelir Teorisi 

tarafından açıklandığını ampirik olarak test etmişlerdir. Bu çalışmada iki soruya cevap 

verilmeye çalışılmıştır. Birincisi, yaşam boyu tasarrufların ABD’nin sermaye birikimini 

sağlayıp sağlamadığına; ikincisi ise, diğer şartlar sabitken, eğer nesiller arası transfer 

olmazsa ABD’nin sermaye stokunun ne kadar büyük olabileceğine ilişkindir. Kullanılan 

veriler çok çeşitli dönemlere ait olup, nüfus, emek geliri, tüketim, hükümet vergi ve 

transferleri; yaşa göre kazanç ve tüketim profillerini doğrudan tahmin etmek için 

kullanılmıştır. Kotlikoff ve Summers’e göre; eğer nesiller arası transfer söz konusu 

olmazsa, yaşam boyu servet ile ABD’nin toplam sermaye stoku birbirine eşit olacaktır. 

Nesiller arası transferin söz konusu olması durumunda ise, iki stok da birbirinden farklı 

olacak ve aradaki fark miras olarak alınan net transferleri verecektir. Ayrıca, miras 

olgusunun önemini ölçmek amacıyla, toplam servet ile yaşam boyu servet 

karşılaştırılarak toplam servetin %80’inin miras yolu ile nesiller arasında transfer 

edildiği ortaya konulmuş ve ABD ekonomisinde miras güdüsünün çok önemli olduğu 
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sonucuna ulaşılmıştır. Yaşam Boyu Gelir Teorisi gibi tasarrufun çoğunun emeklilik 

dönemi tüketimini finanse etmek amacıyla yapılmadığını ileri sürmüştür (Kotlikoff ve 

Summers, 1981, 707). 

 

            Japelli ve Modigliani; toplam tasarrufları ve toplam serveti belirleyebilmek için 

bir ölçüm yöntemi geliştirmeye çalışmışlardır. Bu amaçla, tüketim ve kazanılmış gelir 

arasındaki fark olarak tanımladıkları toplam tasarrufları ölçmek için 1984–1995 

dönemini kapsayan İtalyan yaş grupları verilerini kullanmışlardır. Toplam serveti 

ölçmek için de özel servet ile emekli aylığı toplamı kullanılmıştır. Kazanılan gelirin yaş 

profili tepe şekilli olduğu sonucuna varılmış ve tüketimin yaşam boyunca düz olduğu 

ileri sürülerek Yaşam Boyu Gelir Teorisi desteklenmiştir (Japelli ve Modigliani, 1998, 

30). 

 

            Shefrin ve Thaler; 1988 yılında yaptıkları çalışmada “Davranışsal Yaşam Boyu 

Gelir Teorisi”ni ileri sürmüşlerdir. Bu model gerçek yaşamda tüketicilerin psikolojisini 

çok iyi irdelemektedir. Shefrin ve Thaler’e göre, Sürekli Gelir Teorisi ile Yaşam Boyu 

Gelir Teorisi’nde bireyler, kendilerini tam anlamıyla kontrol etmektedirler. Bu kontrol, 

bireyi gelecek için planlama yapmaya ve cari tüketimini ertelemeye zorlar. Oysa bir 

bireyin kendini bu şekilde kontrole zorlaması bireyin “çaba” harcamasını gerektirir. Bu 

çaba kavramı; ilk olarak, kişinin kendisi ile mücadelesi yani bugün tüketmeli miyim 

yoksa gelecek için tasarruf mu yapmalıyım kararını alması, ikinci olarak, bu karar 

aşamasında cari dönemde harcama yapma isteğine engel olmayıp gelecek için yaptığı 

planlarını bozması, üçüncü olarak, kişinin kendine hakim olarak cari tüketimini 

erteleyip tasarruf yaptığında, bu ertelemenin getirdiği manevi acıya karşı kendini ikna 

edecek irade gücüne sahip olması için yaptığı mücadeleleri içerir. Shefrin ve Thaler, 

özellikle ikinci maddenin gerçek hayatta çok sık karşılaşılan bir durumu yansıttığını, 

dolayısıyla bu olguyu dışlayan bir tasarruf teorisinin yanlış olacağını ifade 

etmektedirler. Ayrıca gelir azaldıkça irade gücünün daha zayıflayacağını bu nedenle 

tüketimin özellikle düşük gelir grupları için cari gelire daha duyarlı olacağını da ifade 

etmektedirler (Shefrin ve Thaler, 1988, 609–643).  

   

            Carroll ve Weil (1993); gelir artış oranı ile tasarruf oranı arasındaki ilişkiyi 

incelemişlerdir. Bu iki değişken arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla, hem makro 

hem de hane halkı verilerini birlikte kullanarak farklı açılardan ampirik olarak test 
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etmişlerdir. Makro düzeyde, büyüme tasarrufların Granger nedeni olduğu, tasarruflar 

büyümenin Granger nedeni olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Hane halkı verileri ile 

yaptıkları analizde ise, yüksek gelir artışına sahip hane halklarının, düşük gelir artışına 

sahip hane halklarından daha fazla tasarruf yaptıklarını ortaya koymuşlardır. Sonuç 

olarak, daha yüksek gelir artışının daha yüksek tasarrufları doğurduğunu ortaya koyarak 

Yaşam Boyu Gelir Teorisi’ni desteklemişlerdir. 

 

1.5.2. Yaşam Boyu Gelir Teorisi Üzerine Eleştiriler 

            Teoriye getirilen ilk eleştiri emek faktöründen elde edilen gelirin zamanla 

değişebileceğidir. Hiçbir bireyin yaşam süresi boyunca emek gelirini tam olarak 

belirleyemeyeceği yönünde getirilen eleştiriye göre tüketicilerin harcama düzeyleri 

tespit edilirken gelecekteki elde edecekleri gelirin ne kadar olacağına yönelik sağlıklı 

bir bilgi yoksa teoriye temel teşkil eden yaşam boyu gelir bilinemez. O zaman da 

hipotezin teorik ve pratik değeri tartışılır olacaktır. Yaşam boyu tüketim planı 

gelecekteki emek geliri beklentilerine göre yapılmamalıdır (Dornbush, Fischer, 1998, 

305). 

 

            Eleştirilen bir diğer nokta, tasarrufların faiz geliri getirme olasılıklarının göz 

önüne alınması yönündedir. Tüketicilerin yaşlılık veya emeklilik dönemlerinde hiç 

tasarrufta bulunmayacakları ve daha önceden elde edilmiş tasarrufların hiç getirisinin 

olmayacağı varsayımı gerçekçi olmayıp teoriyi gölgelemektedir. Tasarrufların faiz geliri 

kazanması halinde bugün yapılan tasarruf, gelecekte daha fazla satın alma gücü 

yaratacaktır. Eleştiriye göre bireyler daha uzun yaşam ümidine sahiplerse emekliliğin 

ilk yıllarında da tasarruf edebilirler. Çünkü bu kişiler daha fazla yaşayacaklarını ve 

ileride buna hazırlıklı olmayı düşünürler. Ayrıca bu kişiler miras bırakma arzusuna da 

sahip olabilirler. Bu düşünceye sahip olununca da çalışma dönemi boyunca elde edilen 

tüm mal varlığı, emeklilik döneminde tüketime konu olmaz. Bu yönüyle teori miras 

olgusunu iyi açıklayamaz (Dornbush ve Fischer, 1998, 307). 

 

            Eleştirilen bir diğer yön, insanların yaşam sürelerinin kesin olmadığı ve geleceğe 

yönelik bu belirsizliğin bireyi nasıl etkileyeceği tespit edilemez olmasıdır. Laurence 

Kotlikoff ve Lawrence Summers’ın kişilerin gelecek nesillere miras bırakmak için 

tüketmek yerine tasarruf yaptıklarını gösteren çalışmaları vardır. Shelpon Danziper, 
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Jacques Van der Gaag, Eugene Smolensky ve Michael Taussig tarafından yapılan diğer 

bir araştırma, yaşlıların gençlere göre daha fazla tasarruf yaptıklarını ortaya çıkarmıştır. 

Bu çalışmalar doğruysa Yaşam Boyu Gelir Teorisi ile ters düşen bir durum söz konusu 

olmaktadır (Dornbusch ve Fischer, 1998, 306). 
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BÖLÜM 2  

EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİNİN İNCELENMESİ 

2.1. Taklit Regresyon 

            80’lerden önce pek çok ekonomist durağan olmayan zaman serileri üzerinde 

analizler yapmıştır. Fakat bu türden analizlerin taklit (yanıltıcı, düzmece) regresyon ile 

sonuçlandığı Engle ve Granger tarafından ispatlanmıştır. Bu bulgunun sonucunda daha 

önce yapılan niteliksel çalışmaların çoğunun tekrar gözden geçirilmesi zorunluluğu 

ortaya çıkmıştır. Taklit regresyon; zaman serileri verileri kullanarak yapılan 

ekonometrik analizlerde karşılaşılan önemli sorunlardandır. Taklit regresyonun sebebi 

durağan olmayan serilerin stokastik eğilim etkisi içermeleridir. Bir diğer deyişle; eğer 

modelde kullanılan veriler trend içeriyorsa taklit regresyona neden olacaktır. Zaman 

serisi kullanan regresyonlar, bulguların yüzeysel olarak gayet iyi görünmeleri (F ve t 

istatistiklerinin ile R2 değerinin çok yüksek çıkması) , ama biraz deşilince kuşku 

uyandırmaları anlamında düzmece (taklit) ya da kuşkulu bulgular elde etme olasılığını 

da içerir (Gujarati, 1999, 724). F ve t istatistikleri ile R2 değerleri yüksek çıkarken 

Durbin-Watson değerinin düşük çıkması regresyonun taklit olduğunun bir kanıtıdır. 

            Birçok çalışmanın sonunda taklit ile gerçek ilişkiyi ayırt etmede çözüm 

bulunamadığı için ekonomistler iktisadi zaman serilerine standart prosedür uygulamaya 

devam etmişlerdir. Bu problemin çözümü ile ilgili girişim; Box ve Jenkins’in fikirlerini 

temel alan Granger ve Newbold (1974)’a aittir. Bu fikir, birim kökleri ortadan 

kaldırmak için verinin farkının alınması ile ilgilidir (Hendry, 1986, 203). Durağanlığı 

sağlamak için yapılan fark alma işlemi seride geçmiş dönemlere ait şoklarının etkisinin 

yanında uzun dönemli ilişkilerin de ortadan kalkmasına neden olmaktadır (Göktaş, 

2005, 113). Dolayısıyla bu şekilde durağanlaştırılmış seriler arasında bulunacak bir 

regresyon ise, uzun döneme ait tüm bilginin de yok edilmesi nedeni ile bir uzun dönem 

denge ilişkisi vermeyecektir (Tarı, 2006, 405). Eşbütünleşik seri kavramı böyle 

tartışmalara bir çözüm olması bağlamında değerlendirilmiştir. 
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2.2. Eşbütünleşik Seriler 

            Eşbütünleşik serileri basit bir örnek ile açıklamak gerekirse; tüketim (C), gelir 

(Y) ve toplam yağış miktarı (R) olmak üzere elimizde üç seri olsun. Her bir seri artan 

ortalamaya sahip olduğundan zaman geçtikçe seriler normal olarak değer bakımından 

da büyümektedir. Toplam yağış miktarı ile tüketim arasında olduğu gibi eğer iki seri 

arasında herhangi bir ilişki bulunmuyorsa, bu serilerin büyüme oranları faklı olup bu iki 

seri grafik üzerinde birbirinden uzaklaşacaktır. Doğal olarak bu durumda, bu iki seri 

arasında uzun dönemli sabit bir ilişkinin varlığını kabul edebilecek teorik bir neden 

bulunmamaktadır. Oysa tüketim ile gelir arasında olduğu gibi, iki seri arasında herhangi 

bir ilişki varsa her iki seri zamanla değer olarak büyüdüğü halde bu iki seri grafik 

üzerinde birbirinden uzaklaşmayacaktır. 

 

            C = α + βY + u                                                                                                (2.1) 

 

            Bu olay basit tüketim fonksiyonunun sabit ortalama, varyans ve kovaryansı ile 

durağan bir hata terimine ( u) sahip olacağını ifade etmektedir (Kadılar, 2000, s.112). 

Diğer bir deyişle; u bu sistemde uzun dönemde denge ilişkisi mevcut ise Y ve C 

sisteminin dengeden uzaklaşma derecesini ölçmektedir ve bu yüzden “dengesizlik hatası 

(disequilibrium error)” olarak isimlendirilmektedir. Yani C ve Y zamanla büyüdüğü 

halde (değişkenler arasında gerçekten uzun dönemli ilişki mevcut ise) hata terimi 

büyümemekte yani zaman içerisinde dengesizlik hatasının nadiren sıfır çizgisinden   

 

            u=C - α - βY                                                                                                    (2.2)   

                   

uzaklaşacağını ve çoğunlukla bu çizgiyi keseceği belirtilmektedir. Eğer bu durum 

gerçekleşiyorsa, gelir ve tüketim serileri “ eşbütünleşiktir (cointegrated)” denir. Bu da 

kısaca, uzun bir dönem boyunca Y ve C serilerinin “ birlikte hareket etmesi “ demektir. 

Toplam yağış miktarı ile tüketim gibi iki seri eşbütünleşik değillerse hata terimi,  

 

            V= C - α- δR                                                                                                  (2.3) 
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sabit ortalama, varyans ve kovaryansa sahip olmadığından durağan olmayacaktır. 

Dolayısıyla C ve R uzun dönemli bir incelemede birbirinden uzaklaşacaktır (Kadılar,  

2000, 113) .  

 

            Biliyoruz ki; trend içeren seriler durağan değildir. Uygulamada da makro 

ekonomik değişkenlerin genellikle durağan olmadığı tespit edilmiştir. Yukarıdaki 

örnekte serilerimizin trend içerdiğini yani durağan olmadığını ve sonucunda da eğer 

hata terimi sabit ortalama, varyans ve kovaryansa sahipse o serilere eşbütünleşik seriler 

denildiğini biliyoruz. Buradan da anlaşıldığı gibi teorinin temel varsayımı durağan 

olmayan değişkenlerin doğrusal bileşiminin durağan olmasıdır.  

 

      Eğer değişkenler arasında uzun dönemli ilişki söz konusu ise hata terimleri 

durağan bir zaman serisi oluşturacak ve sıfır ortalamaya sahip olacaktır. Burada Y ve C 

‘ nin durağan bir süreç üreten doğrusal bir kombinasyonu bulunmakta ise Y ve C 

eşbütünleşik olmaktadır. Kısaca hata terimini (u); I(0) yapan doğrusal bir kombinasyon 

mevcut ise Y ve C eşbütünleşiklerdir. 

 

2.3. Eşbütünleşme Kavramı 

            Eşbütünleşme; durağan olmayan (non-stationary) iki zaman serisi arasındaki 

korelasyonu incelemek için geliştirilmiş bir tekniktir. Eşbütünleşme tekniği Clive 

Granger tarafından geliştirilmiştir. Eşbütünleşme kavramı; Engle ve Granger ‘ ın (1987)  

“Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing” adlı 

makalesi ile açığa kavuşmuştur. 

 

            Eşbütünleşme analizi; seriler arasındaki uzun dönemli ilişkileri incelemek amacı 

ile uygulanmaktadır. Diğer bir deyişle; eşbütünleşme kavramı uzun dönem denge 

ilişkisinin saptanmasında ve test edilmesinde kullanılmaktadır. İktisat teorisi tarafından 

aralarında uzun dönemli denge ilişkisi olduğu varsayılan iktisadi değişkenler bu yöntem 

ile test edilmektedir (Göktaş, 2005, 113). 

 

            Engle ve Granger (1987) tarafından yapılan çalışmada da serilerin eşbütünleşme 

tanımı aşağıda yer almaktadır: 
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            Xt ve Yt zaman serisi değişkenlerinin d,b sıra eşbütünleşik oldukları 

söylenebilmesi için; 

1) Her iki seride d sıra entegre olmalıdır, 

2) Bu değişkenlerin doğrusal bileşimi α1Xt  + α2Yt olarak ortaya konduğu 

zaman bu bileşim d-b entegre olması gerekir. 

             

            Burada d ≥ b ≥ o olmak üzere, Xt, Yt  ∼ CI(d,b) şeklinde ifade edilir. Ayrıca 

[α1,α2] vektörü “ eşbütünleşme vektörü “ olarak adlandırılır (Engle ve Granger, 1987, 

253). 

 

            Bu tanım n değişkenli durum için genelleştirilirse; aşağıdaki formda ifade edilir. 

Eğer Xt; X1t,  X2t  ... Xnt serisi nx1 boyutlu bir vektörünü ifade ederse; 

 

                  1) Değişkenlerin her biri I(d) olmalıdır. 

2) nx1 boyutlu bir α vektörü ortaya çıkar öyle ki Xt α = ∼ I(d-b) olur. Daha 

sonra Xt α∼CI(d,b) şeklinde ifade edilir (Charemza ve Deadman, 1992, 

144). 

 

            Biliyoruz ki eşbütünleşme kavramında serilerinin entegre derecelerinin önemi 

büyüktür. Serilerin eşbütünleşik olup olmadığı öğrenilebilmesi için entegre 

derecelerinin bilinmesi gerekmektedir. 

 

            Serilerin entegre dereceleri birim kök testleri yolu ile öğrenilmektedir. Eğer bir 

seri birinci farkı alınmadan durağan ise bu durumda bu seri düzeyde durağan ve bu 

nedenle I(0) olmaktadır. Diğer bir ifade ile “ serinin entegre derecesi sıfırdır “. Eğer bir 

serinin durağan olabilmesi için d kez farkı alınması gerekiyorsa bu seri d’inci dereceden 

bütünleşik (integrated) ‘tir denir ve I (d ) şeklinde gösterilir. Bu tanıma göre X ve Y  

I(1) olan iki seri olsun. Bu durumda bu iki serinin doğrusal bileşimi da doğal olarak I(1) 

olacaktır. Ancak bazı koşullar altında iki I(1) değişkenin doğrusal bileşimi I(0) olan bir 

değişken meydana gelebilir. Yukarıda da söylediğimiz gibi bu serilere eşbütünleşik 

seriler denir (Kadılar, 2000, 119). 
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            Yt = βXt + ut                                                                                                    ( 2.4) 

         

            Özmen (1997)’e göre, öncelikle yukarıdaki (2.4) numaralı denklem göz önüne 

alınarak ko-entegrasyonun ve entegrasyonun değişik olasılıkları aşağıdaki gibi 

verilebilir:                                                                                    

1) Yt ~ I(1) ve Xt ~ I(0) ise ut ~ I(1) olur. Bu durumda Xt ve Yt değişkenleri 

ko-entegre değillerdir. 

2) Yt ~ I(1) ve Xt ~ I(1) ise ut ~ I(0) olur. Bu durumda Xt ve Yt değişkenleri, 

ancak ve ancak [β,-1] ko-entegrasyon vektörü oluşturulursa, ko-entegre 

olurlar. 

3) Yt ~ I(0) ve Xt ~ I(0) ise ut ~ I(0) olur. Bu durumda ko-entegrasyon 

hakkında herhangi bir araştırmada bulunmak gereksizdir. 

4)Yt ~ I(0) ve Xt ~ I(1) ise ut ~ I(1) olur. Bu durumda Xt ve Yt edğişkenleri 

ko-entegre değildirler. 

 

            Sonuç olarak iki değişken arasındaki uzun dönem ilişkisinde hata terimi I(0) 

olursa, her iki değişkende aynı sıra entegre olmak zorundadır. 

 

            Sargan (1964) hata düzeltme mekanizması olarak bilinen bir takım modelleri 

ileri sürmüştür. Sonra Granger ve Engle (1985) eşbütünleşmiş serilerin bir hata 

düzeltme mekanizmasına sahip olduğunu ve tam tersinin de geçerli olduğunu yani hata 

düzeltme mekanizmasının da eşbütünleşmiş serileri doğurduğunu ispatlamışlardır 

(Hendry, 1986, 204). 

 

2.4. Engle-Granger Eşbütünleşme Testleri Ve Tahmin Yöntemi 

            Değişkenler arasında uzun dönemli bir denge ilişkisi olabilmesi için, belli bir 

ilişki etrafında sürekli ona dönme eğilimi taşıyacak şekilde dalgalanma göstermesi 

beklenir. Yt ve Xt değişkenleri arasında, Yt = b0 + b1Xt biçiminde gösterilebilecek bir 

uzun dönem denge ilişkisi varsa, bu aritmetik olarak Yt - b0 - b1Xt = 0 demektir. Bu 

denge bütün dönemler için geçerli olmalıdır. Ancak Yt ve Xt değişkenlerinin yönelmesi 

beklenen bu ilişki herhangi bir dönemde gerçekleşmeyebilir. Dolayısıyla, Yt - b0 - b1Xt 

> 0 veya Yt - b0 - b1Xt < 0 olabilir. Beklenen durum, her bir döneme ait bu sıfırdan 

farklı değerlerin dönemler boyunca oluşturduğu serinin durağan olması yani yukarıda 
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gösterilen ilişkiye dönme eğilimi taşımalarıdır. Daha açık bir ifade ile burada önemli 

olan, ut hata terimlerinin durağan olup olmamasıdır. Eğer ut hata terimleri durağan 

ise iki zaman dizisinde eşbütünleşme var demektir. Eşbütünleşme analizinin 

varlığının anlaşılması için geliştirilmiş bazı testler vardır (Tarı, 2006, 406). 

 

            Literatürde eşbütünleşme analizine ilişkin geliştirilen bazı testler ve bu testlerin 

dayandığı çeşitli tahmin yöntemleri bulunmaktadır. Bunları iki grupta incelemek 

mümkündür. Birinci grupta yer alanlar tek denklemli modele, ikinci gruptakiler ise bir 

denklemler sistemine dayanmaktadır. Tek denklemli modelde eşbütünleşme ilişkisinin 

tahmini en küçük kareler yöntemine dayanmaktadır. Burada eşbütünleşmenin varlığının 

tespit edilmesi için kullanılan çok sayıda test bulunmaktadır. Eğer eşbütünleşmeyi 

gerçekleştiren birden fazla vektör mevcut ise bu durumda çok değişkenli yöntemler 

geçerli olmaktadır. Tek denkleme dayalı eşbütünleşme analizi yöntem olarak Engle-

Granger tarafından geliştirilmiş daha sonra da Johansen tarafından çoklu koentegre 

vektörleri tahmin etmek amacıyla ( VAR modelde ) en çok benzerlik yöntemine 

dayanan bir yöntem geliştirilmiştir (Göktaş, 2005, 116). 

 

2.4.1. Engle-Granger Eşbütünleşme Yöntemi 

            Engle- Granger tahmin yöntemine geçmeden önce “süper tutarlılık” kavramı 

üzerinde durulmalıdır. Normal koşullarda açıklayıcı değişken ile hata terimi arasındaki 

bir ilişki, elde edilen tahminin yanlı ve tutarsız olmasına neden olur. Çoğu serilerde bu 

tip ilişki ile karşılaşılmaktadır. Süper tutarlılık özelliğine göre eğer Xt ve Yt gibi iki seri 

eşbütünleşik ise bu durumda açıklayıcı değişken (Xt) ile hata terimi arasında ilişki olup 

olmadığına bakılmaksızın aşağıdaki (2.5) numaralı denge ilişkisinde γ1 ve γ2 

parametrelerinin olağan en  

 

         Yt =  γ1 + γ2Xt                                                                                                   (2.5) 

 

küçük kareler (OEKK) tahmin edicileri tutarlı olur. Süper tutarlılık kavramı sayesinde, 

örneklem yeterince büyük olduğunda Xt ve Yt serileri eşbütünleşik ise tahminin yanlı ve 

tutarsız olması gibi bir sorun ortadan kalkmaktadır. Bu konuya ilk defa Stock (1987) 

çalışmasında değinmiştir (Kadılar, 2000, 125). 
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            Engle ve Granger (1987), eşbütünleşme tahmini ile ilgili iki adımlı tahmin 

yöntemi önermiştir. Bu tahmin yönteminin ilk adımında eşbütünleşme vektörünün 

parametreleri tahmim edilmekte, ikinci adımda ise bu tahmin edilen parametreler hata 

düzeltme modelinde kullanılmaktadır. Her iki adımda da bütün parametreler için en 

küçük kareler tahmin edicilerinin tutarlı olduğu gösterilmiştir. 

 

            Engle ve Granger (1987) (2.53) numaralı hata düzeltme modelinin iki adımda 

tahminini ele almış ve süper tutarlılık kavramının özelliği sayesinde (2.53) numaralı 

denklemdeki γ1 ve γ2  parametrelerinin tahminini (2.5) numaralı eşbütünleşme 

regresyonunda en küçük kareler yöntemini kullanarak elde etmiştir. Bu regresyondan 

artıklar, 

 

          et = Yt - 21 ˆˆ γγ −  Xt                                , bütün t değerleri için                      (2.6) 

 

şeklinde hesaplandıktan sonra (2.53) numaralı denklemde “dengesizlik hatasının” yerine 

konulur. Dolayısıyla yöntemin ikinci adımında, 

 

         ∆Yt = β1∆Xt – (1-α)et-1 + ut                                                                              (2.7) 

 

denklemine en küçük kareler yöntemini uygulayıp β1 ve α kısa dönemli parametreler 

tahmin edilmektedir. Ancak burada (2.7) numaralı denklemde Xt ve Yt serilerinin 

eşbütünleşik olmasına ve örneklemin büyük seçilmesine dikkat edilmelidir. 

 

            Değişken sayısı ikiden fazla olduğu zaman Engle-Granger iki adımlı tahmin 

yönteminde bir takım sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu sorunların temelinde “tek 

çözümlülük (uniqueness)” yer almaktadır. Bu sorunu açıklayabilmek için Wt, Xt, Yt, Zt 

serileri I(1) ve eşbütünleşik olmak üzere, 

 

            u = W - α1X - α2Y - α3Z                                                                               (2.8) 

 

(2.8) numaralı durağan olan denklemi ele alalım. Bu denklemde tek bir eşbütünleşme 

olduğu düşünüldüğünde, yani sadece Wt ile Xt serilerinin eşbütünleşik olduğu durum ele 

alındığında, 
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            v1 = W- β1X                                                                                                  (2.9) 

 

durağan olmakta, sadece Yt ve Zt serilerinin eşbütünleşik olduğu durumda ise, 

 

            v2= Y - β2Z                                                                                                    (2.10) 

 

durağan olmaktadır. (2.9) ve (2.10) numaralı denklemleri birlikte düşündüğümüzde, 

 

            λv1 + λv2 = λ1W - λ1β1X + λ2(Y-β2Z)                                                          (2.11) 

 

denklemi iki I(0) serisine sahip olduğundan (2.11) numaralı denklem de I(0) olmaktadır. 

Dolayısıyla burada bir tanımlama sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu sorunu ortadan 

kaldırmak için Johansen (1988), üzerinde çalışılan değişken kümesi için gerekli olan 

eşbütünleşme vektörü sayısını belirleyen bir test geliştirmiştir (Kadılar, 2000, s.126). 

 

2.4.2. Engle-Granger Eşbütünleşme Testleri 

            Engle ve Granger (1987) çalışmasında yedi tane eşbütünleşme testine yer 

vermiştir ve bu testler için gerekli olan kritik değerler 10.000 tekrarlı bir benzetim ile 

elde edilmiştir. Bu kritik değerler 100 gözlem olmak üzere %1, %5 ve %10 yanılma 

düzeyleri için hesaplanmıştır (Engle ve Granger, 1987, 268–269). 

 

            Bunlar içerisinde uygulamada en fazla kullanılan Dickey Fuller, Geliştirilmiş 

Dickey Fuller ve Eşbütünleşme Regresyonu Durbin- Watson Testi testleridir. 

 

2.4.2.1. Eşbütünleşme Regresyonu Durbin-Watson Testi (CRDW) 

            CRDW testi regresyon (2.12) numaralı regresyon denklemini ele almaktadır. 

 

            Yt= β0 + β1Zt + ut                                                                                          (2.12) 

 

            Bu test Durbin Watson testine ait formüllerle hazırlanmaktadır (Charemza ve 

Deadman, 1992, 152). Burada ut regresyona ait kalıntılar ifade etmektedir. 
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            H0 : DW=0 

 

            Burada sıfır hipotezi eşbütünleşmenin bulunmadığı durumu ifade etmektedir. 

Yani Durbin-Watson test istatistiği sıfıra yakın ise değişkenler arasında eşbütünleşme 

ilişkisinin olmadığını göstermektedir. Eğer Durbin-Watson istatistiği büyük bir değer 

olarak karşımıza çıkıyor ise değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı kabul 

edilmektedir (Göktaş, 2005, 122). 

             

2.4.2.2. Dickey-Fuller Testi  

            Dickey-Fuller testi birim kökü tespit etmek için kullanılan testlerdendir. Bu test 

birim kök analizinde değişkenlerin durağanlığını test ederken eşbütünleşme testi olarak 

kullanıldığında kalıntıların durağanlığını sınamaktadır. Dickey-Fuller testi için 

aşağıdaki (2.14) numaralı denklemden faydalanılmaktadır. 

 

            ∆ ttt uu εα += −11 ˆˆ                                                                                          (2.14) 

 

            Bu teste ait hipotezler; 

            H0 : α1 = 0 

            H1 : α1 < 0 

şeklinde gösterilmiştir (Göktaş, 2005, 122). 

        

2.4.2.3. Genişletilmiş Dickey-Fuller Testi 

             Geliştirilmiş Dickey-Fuller testi de birim kök testi olup kalıntıların durağan 

olup olmadığını test etmektedir. Hesaplanan test istatistiği kritik değerlerden büyük ise 

H0 hipotezi reddedilir. Engle-Granger yapmış oldukları çalışmada Geliştirilmiş Dickey-

Fuller testinin CRDW testinden daha üstün olduğu sonucuna ulaşmışlardır. CRDW testi 

ise hesaplanması kolay olduğu için tercih edilmektedir (Engle ve Granger, 1987, 268–

269). 
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2.4.2.4. Kısıtlı Vektör Otoregresyon Testi (RVAR) 

            Koentegre regresyon denkleminde kalıntılar elde edilmektedir. Daha sonra bu 

kalıntılardan yararlanılarak (2.16) numaralı denklem tahmin edilmektedir. 

 

            ∆Yt = β1ut-1 + ε1t                                                                                            (2.16) 

 

β1 parametresine ait t testi yapılır. 

 

            H0 : β1 = 0 

            ∆Xt = β2ut-1 + γ∆Yt + ε2t                                                                               (2.17) 

 

denklemi tahmin edildikten sonra, 

            H0 : β2 = 0 

hipotezine ait t testi yapılmaktadır. 

 

            Bu testler yapıldıktan sonra, bu test istatistiklerinin kareler toplamı kısıtlı vektör 

otoregresyon test istatistiğini vermektedir. Bu test koentegre regresyon denklemindeki 

hata teriminin (2.16) ve (2.17) numaralı denklemlerde anlamlı olup olmadığını test 

etmektedir. Bu test bir gecikmeli değişkeni olan denklemler içinde geçerlidir (Göktaş, 

2005, 124). 

 

2.4.2.5. Genişletilmiş Kısıtlı Vektör Otoregresyon Testi (ARVAR) 

             Bu test k sayıda gecikmeli değişkene sahip olan denklemlerde uygulanmaktadır. 

Kısıtlı vektör otoregresyon testinden pek bir farkı bulunmamaktadır (Göktaş, 2005, 

124). 

 

2.4.2.6. Kısıtsız Vektör Otoregresyon Testi (URVAR) 

            Bu test koentegre regresyon denklemi ile sınırlı değildir. 
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            ∆Yt = α1 + β1Yt-1 + β2Xt-1 + c1 + ε1t                                                              (2.18) 

               H0 : β1 = β2 = 0 

            ∆Xt = α2 + β3Yt-1 + β4Xt-1 + γ∆Yt + c2 + ε2t                                                  (2.19) 

 

denklemi çözülerek F testi yapılmaktadır (F2). Hesaplanan F1 ve F2 istatistiklerinin 

toplamının iki katı UVAR test değerini vermektedir (Göktaş, 2005, 124). 

 

2.4.2.7. Genişletilmiş Kısıtsız Vektör Otoregresyon Testi (AUVAR) 

            k gecikmeli değişken içeren denklemlere uygulanmaktadır. UVAR testinden 

farklı bir yanı bulunmamaktadır (Göktaş, 2005, 125). 

                     

2.4.2.8. Engle- Granger-Yoo Yaklaşımı 

            Bu testte de ilk iki aşama Engle-Granger yaklaşımındaki aşamaların aynısıdır. 

Farklılık β’nın düzeltilmesi aşamasında ortaya çıkar. Bu yaklaşım üç aşamalı Engle-

Granger yaklaşımı olarak bilinir. 

1.aşamada Yt = β0 + β1Xt + εt  uzun dönem modeli EKK tahmin yöntemiyle 

tahmin edilmiştir. Tahmin sonucunda Yt = ttX εββ ˆˆˆ
10 ++   regresyon 

denkleminden tε̂  değerleri elde edilir. tε̂  değerleri kullanılarak birim kök 

testleri yapılır. Birim kök testleri aynı zamanda eşbütünleşme testleri olarak 

yorumlanabilir. Değişkenlerin koentegre olmaları durumunda 2. aşamaya 

geçilmektedir. 

 

            2. aşamada HDM modeli tahmin edilir. 

 

            ∆(L) ∆Yt = B(L) ∆Xt – (1-π) 1ˆ −tε  + ut                                                                                        (2.20) 

 

hata düzeltme modelinden elde edilen π̂  değeri ve hata düzeltme modelinden elde 

edilen  

 

            it

k

i
itt uuu −

=
− ∆+−=∆ ∑ ˆˆˆ

1
1 δφ                                                                             (2.21) 
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regresyon artıkları tû  kullanılarak aşağıdaki model EKK tahmin yöntemiyle tahmin 

edilir. 

 

            ( )[ ] ttt vXu +−= −1ˆ1ˆ πδ                                                                                 (2.22) 

 

            Modelden elde edilen δββ ˆˆ +=∗  ifadesi yansız bir tahmin ediciyi verir. O 

halde EG-Yoo yaklaşımında, elde edilen β̂  düzeltilerek ∗β  yansız tahmin edicisine 

dönüşmektedir. Böylece EG yaklaşımından ortaya çıkan yanlı tahmin sorunu giderilmiş 

olmaktadır (Özmen, 1997,52) . 

 

2.5. Johansen Metodolojisi  

            Engle-Granger yöntemindeki bir takım eksikliklerden dolayı Johansen (1988) en 

çok benzerlik yöntemine dayanan bir metot geliştirmiştir (Johansen, 1988, s.231). Bu 

yöntemde koentegre eden vektörlerin tahmini ve test edilmesi yanında parametreler 

üzerine konan bazı sınırlamalarda test edilmektedir. Johansen ve Juselius (1990) VAR 

modeline sabit katsayı, trendi veya mevsimselliği ifade eden gölge değişkeni de 

(uygulamaya bağlı olarak) dahil ederek yöntemi ve sınırlamaları daha da 

geliştirmişlerdir. Yani Johansen yönteminin çıkış noktasını Sims’in VAR modeli 

oluşturur. 

 

            Sims’in VAR modelinde değişkenlerin tümü içsel değişken olarak ele alınır. Bu 

modellerde bir değişken kendisinin ve modelde yer alan bütün değişkenlerin gecikmeli 

değerleri ile ifade edilmektedir. Modelde yer alan bütün değişkenlerin bağımlı değişken 

olarak kabul edildiği eşanlı bir denklem sistemidir. 

 

            Makroekonomik modellerin ilk kullanımı Tinbergen’in 1939 yılındaki 

çalışmalarına dayanır. Bu modellerle ilgili tahmin sonuçları Cowles Komisyonundaki 

ekonomistler ve ekonometrisyenler tarafından 1940’lı ve 1950’li yıllarda incelenmeye 

başlanmıştır. Geleneksel yaklaşıma temel oluşturmuştur. 

 

            Geleneksel yaklaşımdaki modeldeki değişkenler arasında eksojen-endojen 

ayrımı (bu ayrım nedenselliğin yönü hakkında da bilgi vermektedir), hangi 
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değişkenlerin modelde bulunması gerektiği ve değişkenlerin işaretlerini belirlemede 

iktisadi teoriden yararlanılmıştır. Değişkenler arasındaki çift yönlü etkileşim eşanlılık 

sorununa neden olacağı için EKK tahminleri sapmalı ve tutarsız olacağından belirleme 

şartlarına uygun tek denklem veya sistem tahmin yöntemleri kullanılmıştır. 

 

            Geleneksel yaklaşıma yapılan eleştirilerin odak noktasını belirleme problemi 

oluşturmaktadır. Sıfır sınırlamanın uygulanması, eksik belirlenme durumunda yeni 

değişkenler eklenmesi eleştiri konusu olmaktadır. Ayrıca eksik belirlenme modeli 

oluşturmada yararlanılan iktisadi teoriden uzaklaştırmaktadır. İndirgenmiş denklemlerde 

içsel değişkenlerin dışlanması, içsel değişkenlerin göreli olarak sayılarını artırmış ve 

modeller genellikle eksik belirlenme sorunuyla karşı karşıya kalmıştır. 

 

            Sims yukarıda belirtilen sorunlara karşı çözüm olması açısından VAR modelini 

geliştirmiştir. Vektör otoregresif (VAR) modelindeki bütün değişkenleri içsel kabul 

ederek sorunu çözümleme yoluna gitmiştir. 

 

            VAR yöntemi Sims tarafından 1980 yılında geleneksel yaklaşımdaki çok 

denklemli modellere alternatif olarak ortaya atılan ve değişkenlerin birbirleriyle olan 

dinamik ilişkisini tanımlamada araç olarak kullanılan bir yöntemdir. Geleneksel 

yaklaşımın bütün belirsizliklerini eleştiren Sims modelin dinamik yapısının 

belirlenmesinde ekonometrisyenlerin ya da araştırmacıların önemli rol oynaması 

gerektiğini belirtmiştir. 

 

            VAR modelinin geleneksel yaklaşımdaki yapısal modelden farklılıkları vardır. 

Bunlar: içsel dışsal ayrımının olmaması, modelin açıklanmasında katkıda bulunduğu 

düşünülen değişkenlerle ile ilgili olarak sıfır sınırlamamanın olmaması ve modelin 

kurulmasında önceden doğruluğuna kesin gözüyle bakılan bir veri teoriden yola 

çıkılmamasıdır. Bundan dolayı Sims metodolojisine atheoritical makroekonometri 

denilmiştir. Bu farklılıkların geleneksel yaklaşımda ortaya çıktığı düşünülen 

belirsizlikleri ortadan kaldırmakta önemli katkılarda bulunduğu söylenmektedir. 

Sims’in bu problemlere çözümün başlangıç noktasını kısıtlanmamış otoregresif 

modeller oluşturmaktadır. VAR modelinde her biri cari değişkenlerin kendi gecikmeli 

değeriyle regresyonu söz konusudur. 
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            Bu durumda sıfır sınırlama yapılmamış olmasına rağmen gecikme sayısı 

hakkında önceden bilgiye sahip değiliz. Bütün değişkenler için aynı gecikme sayısına 

sahip olan denklem sistemleri tahmin edilebilmektedir. Ancak bu şekilde değişkenler 

arasındaki her çeşit etkileşim ortaya konulabilmektedir. Ayrıca aynı sayıda gecikmeli 

değerlerin yer alması hata terimleri arasında korelasyonun olmamasını (otokorelasyon 

sorunu) varsaydığı için EKK tahmin yöntemiyle ayrı ayrı tahmin edilebilmektedir. 

 

            Pagan VAR modelinin kullanma prosedürünü aşağıdaki şekilde sıralamıştır: 

1) Verilerin VAR modeline uyacak şekilde dönüştürülmesi (data 

transformation), 

2) Eldeki verilerin elverdiği ölçüde değişkenlerin mümkün olan en fazla 

gecikmeli değerlerinin alınması ve Yt matrisinin boyutunun olabildiğince 

büyük alınması, 

3) VAR modeline bazı kısıtlamalar koyarak ya da değişkenlerin gecikmeli 

değerlerinin sayısının azaltılarak basitleştirilmesi (simlification), 

      4)Matrisin ortaganalleştirilmesi. 

 

            VAR yönteminde serinin durağan hale getirilmesi gerekir. Durağan seriler 

koentegre ise bu dönüşüm sonucunda eşbütünleşme kalıntıları dışlanmış olacağından 

tanımlama hatası (specification error) ortaya çıkar. Bu tahmin sonuçlarının etkin 

olmaması sorununa neden olur. Bu soruna çözüm olarak, Vektör Hata Düzeltme Modeli 

(VECM= Vector Error Correction Model) geliştirilmiştir (Özmen, 1997, 55–57). 

   

2.5.1. Johansen Eşbütünleşme Tahmin Yöntemi  

            π=αβ'                                                                                                              (2.23)                                                                     

 

eşbütünleşmenin varlığının hipotezini göstermektedir. Burada α ve β (p×r) boyutlu iki 

matris olmaktadır. Xt serisi durağan değilken ∆Xt’nin durağan olması koşuluyla (2.23) 

numaralı denklemin geçerliliği durumunda β'Xt ile gösterilen doğrusal bileşimler 

durağan olmaktadır. Durağan ilişkilere sahip olan β'Xt’ye eşbütünleşik ilişkiler adı 

verilmektedir. Granger β'Xt’nin β eşbütünleşme vektörü ile Xt vektör sürecinin 

eşbütünleşik olduğu anlamına geldiğini söylemiştir. Matrisler teorisi açısından ise, β’nın 
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germiş olduğu uzay π matrisinin sınırlarının gerdiği uzay olmaktadır. İşte bu azaya 

eşbütünleşme uzayı denir (Johansen, 1988, 232). 

 

            Burada α matrisi değişkenlerin uzun dönem dengesinden sapmalarının düzelme 

hızını gösterdiği için uyarlama hızı olarak adlandırılmaktadır. 

 

            Johansen ve Juselius (2.23) numaralı denklemdeki β’nın en çok olabilirlik 

tahminini bulmuştur. Bu çalışmada aşağıdaki (2.24) numaralı VAR modeli esas 

alınmıştır. Bu modelden yola çıkarak birtakım yeni gösterimlere ulaşmıştır. 

 

            ∆xt = Γ1∆xt-1 + .......+Γ k-1 ∆xt-k-1 + πxt-k + μ + φDt + εt                                  (2.24) 

 

            Bu gösterimler sırasıyla Z0t =  ∆xt , Z1t = (∆xt-1, ....., ∆xt-k-1, Dt, 1) değişkenlerini 

ifade ediyor ve Ztk = xt-k şeklinde olmaktadır. Bu durumda Γ ise Z1t’ye karşılık gelen 

parametreler matrisi olmaktadır. Yani, Γ' = (Γt,........, Γk, φ, μ)’dir. (2.24) numaralı 

denklem artık, 

 

            Z0t =  Γ Z1t + πZkt + εt        , (t=1,.....,T)                                                         (2.25) 

 

biçiminde olmaktadır. Π’nin sabit bir değeri için, en çok olabilirlik tahminini, Z0t- πZkt 

bağımlı ve Z1t bağımsız seri olmak üzere bir regresyonu içermektedir. Bu regresyon 

sonucunda, 
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π                                                             (2.26) 

 

şeklinde bir denklem yazılabilmektedir. T, örneklem büyüklüğü olmak üzere, çarpım 

moment matrisi, 

 

            jt

T

t
ijij ZZTM ′= ∑

=

−

1

1    , (i,j=0,1,k)                                                                    (2.27) 

 

olmaktadır. Bu durumda,(2.26) numaralı denklem, 
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            M0t  = ΓM1t + πMkt 

veya 

              Γ= M0tM1t
-1 - πMktM1t

-1                                                                                          (2.28) 

 

biçiminde yazılabilir. 

 

            R0t = Z0t - M0tM1t
-1Z1t                                                                                     (2.29) 

            Rkt = Zkt – MktM1t
-1Z1t                                                                                                     (2.30) 

 

biçiminde olmaktadır. (2.29) numaralı denklemdeki artıklar ∆Xt bağımlı, ∆Xt-1, ....., 

∆Xt-k-1, Dt ve 1 bağımsız seriler olmak üzere yapılan regresyondan elde edilmektedir. 

(2.30) numaralı denklemdeki artıklar ise Xt-k bağımlı ∆Xt-1, ....., ∆Xt-k-1, Dt ve 1 

bağımsız seriler olmak üzere yapılan regresyondan elde edilir. Dolayısıyla, artıkların 

moment matrisi de, 

 

            Sij = jtitij

T

j
jtit MMMMRRT 1

1
1

1

1 −

=

− −=′∑    ,  (i,j=0,k)                                      (2.31) 

 

olmaktadır. (2.25) ve (2.31) numaralar arsındaki denklemlerde kullanılan matrislerin 

boyutlarının analizi, matris işlemlerinin yapılabilirliği bakımından önemlidir. Bu 

nedenle denklemlerde ele alınan matrislerin boyutunu çıkarsamak yararlı olacaktır. (k-

1) tane ∆Xt vektörü ve her ∆Xt vektöründe p tane değişken olduğundan, ayrıca üç tane 

mevsimsel değişken (Dt) ve bir tane de μ parametresinin katsayısı bir olduğundan Z1t 

vektörünün boyutu (p(k-1)+3+1x1) olmaktadır. Dolayısıyla Γ matrisinin boyutu da (p(k-

1)+3+1x1) olur. Bu mantıkla Z0t ve Z1t vektörünün boyutu (px1) olmaktadır. Matrisel 

çarpımlar yapıldığında M00, M0k, Mk0 ve Mkk (pxp) boyutlu, M11 (p(k-1)+3+1 x p(k-

1)+3+1) boyutlu  M01 ve Mk1  (pxp(k-1)+3+1) boyutlu,  M10 ve M1k ise  (p(k-1)+3+1xp) 

boyutlu olmaktadır. Buradan, R0t ve Rkt vektörleri de (px1) boyutlu olur. Son olarak, 

S00, S0k, Sk0 ve Skk matrisleri de (pxp) boyutlu bulunmaktadır. Bu gösterimler 

anlaşıldıktan sonra, 

            H1: ∆Xt = ttktjt

k

j
j Dxx εφµπ ++++∆Γ −−
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1

                                                   (2.32) 
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hipotezini ele alalım. Burada OEKK uygulandığında, 

 

            1
0ˆ −= kkk SSπ                                                                                                      (2.33) 

ve 

            0
1

00
ˆ

kkkok SSSS −−=Λ                                                                                       (2.34) 

            Λ=− ˆ)( 1
/2

max HL T                                                                                          (2.35)    

 

elde edilir.π’nin tahminini elde edildikten sonra (2.29) numaralı denklemde yerine 

konularak Γ ‘nın tahmini de bulunur. (2.32) numaralı hipotezin en çok olabilirlik 

tahmininden sonra (2.34) numaralı denklemdeki β’nın tahmininin nasıl yapıldığına 

dönelim. 

 

            H2:π = αβ'                                                                                                      (2.36) 

 

olsun. Burada öncelikle 

 

            00000 =′− kkkk SSSSλ                                             (2.37) 

 

denklemi çözülür. Burada pλλ ˆ....1̂ >>  olacak şekilde öz değerler bulunur. Sonra, bu öz 

değerlere karşılık gelen öz vektörlere IVSV kk =′ ˆˆ  işlemi uygulanır ve )ˆ,...,ˆ(ˆ
1 pvvV =  öz 

vektörleri elde edilir. Bu öz vektörler β’nın tahmini olmakta yani, 

 

            )ˆ,...,ˆ(ˆ
1 pvv=β                                                                                             (2.38) 

 

olmaktadır. H2 hipotezi altında VAR modelinin en çok olabilirlik fonksiyonunun 

logaritması, 
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şeklinde olmaktadır. Bir başka gösterimle, H2 hipotezinin en çok olabilirlik tahminini, 

Johansen ve Juselius (1990), 

 

            )ˆ1()(
1

002
/2

max ∏
=

− −=
r

i
i

T SHL λ                                                                       (2.39) 

 

şeklinde ifade etmişlerdir. H1 hipotezine göre H2 hipotezinin olabilirlik oran test 

istatistiği ise, 

 

            -2ln(Q;H2/H1) = -T )ˆ1ln(
1

∑
+=

−
p

ri
iλ                                                                     (2.40) 

 

biçimindedir. Bu istatistiğe literatürde iz (trace) istatistiği adı verilmektedir. Burada H1 

hipotezinin r terimine kadar, hâlbuki H2 hipotezinin p terimine kadar gittiği, bir bakıma 

H1 hipotezinin H2 hipotezinin özel bir durumu olduğu unutulmamalıdır. Aynı şekilde 

H2(r+1) hipotezine göre H2(r) hipotezinin testi için olabilirlik oran test istatistiği, 

 

            -2ln(Q;r/(r+1)) = -Tln(1- )ˆ
1+rλ                                                                        (2.41) 

 

biçiminde olacağı açıktır (Kadılar, 2000, 131–135)  

 

2.5.2. Johansen Eşbütünleşme Testleri 

2.5.2.1. İz Test İstatistiği  

            Johansen (1988), tarafından önerilen yaklaşımın kullanılmasının iki tane nedeni 

vardır. 

1) İlgilenilen değişkenler için eşbütünleşme vektörlerinin sayısını teşhis 

etmek. 

2)Eşbütünleşme vektörünün ve ilgili parametrelerinin en çok olabilirlik 

tahminlerini elde etmek. 

 

            Uygulamada kaç adet eşbütünleşme vektörünün olduğunu belirleyebilmek için 

iki tür hipotez testi kullanılmaktadır. Bu testlerden birincisi, r0 en çok eşbütünleşme 
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vektör sayısının göstermek üzere r ≤  r0 boş hipotezi r > r0 alternatif hipotezine karşı test 

edilir. Bu durumda kullanılan test istatistiğine trace istatistiği denir. Bu istatistik, 

 

            ∑
+=

−−=−=
p

rj
jtrace TQ

10

)ˆ1ln()ln(2 λλ                                                              (2.42) 

 

formülünden hesaplanır. Bu teste hipotezler aşağıdaki gibi kurulur: 

 

H0: r ≤ 0 , en çok r0 tane eşbütünleşme bulunmaktadır. 

H1: r > r0 

 

            Bu test r0, r0-1, ....., 0’a kadar, H0 hipotezi ret edilinceye kadar devam edilir. En 

son sıfır tane eşbütünleşmenin olup olmadığının testi yapılır. Buradan 

prrr λλλλλλ ˆ,.....,ˆ,ˆ,ˆ,....,ˆ,ˆ
2121 000 ++  değerleri elde edilir. λ̂ gerçekte sıfıra eşit ise testin 

değeri büyük çıkar. Dolayısıyla H0 boş hipotezi ret edilir. Burada pr λλ >>+ .....10
 en 

küçük p-r0 öz değeri gösterir (Özmen, 1997, 63). 

 

2.5.2.2. Maksimum Öz Değer Testi 

            Eşbütünleşme vektörlerinin sayısı r0’a eşit olduğu durumda, r = r0 boş hipotezi r 

= r0+1 alternatif hipotezine karşı test edilir. Bu testle ile ilgili hipotez aşağıdaki gibi 

kurulur. 

H0: r = r0 

H1: r = r0+1  

Bu test ile ilgili istatistik, 

 

)1ln()ln(2 1max 0 +−−=−= rTQ λλ                                                                               (2.43) 

 

formülünden hesaplanır. Bu test istatistiklerin limit dağılımı standart dağılımlardan 

farklı olup kritik değerleri Johansen ve Juselius (1990) da bulunabilir. (Özmen, 1997, 

63) 
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2.6. Hata Düzeltme Modeli 

            Xt ve Yt’nin her ikiside I(1) olduğu ve aralarındaki uzun dönem ilişkisinin 

aşağıdaki gibi verildiği varsayıldığında, 

            Yt
*=βXt                                                                                                                                                           (2.44 )                               

 

            Xt , Yt değişkenleri C(1,1) şeklinde ifade edilebiliyorsa, [β, -1] eşbütünleşme 

vektörü elde edilir. Böylece uzun dönem yolu Yt
*’ den Yt’nin sapmaları I(0) olur. Böyle 

bir durumda hataları düzelten bir mekanizmanın yardımıyla mantıklı bir model 

geliştirilebilir. 

 

            ∆Yt = β1∆Xt + β2( Yt-1 - βXt-1 ) + εt                                                        (2.45)                                 

 

            Yukarıdaki modelde hem bağımlı değişken ∆Yt hem de açıklayıcı değişkenler 

∆Xt ve ( Yt-1 - βXt-1 ) I(0) olur. Bu durumda veride deterministik veya stokastik 

trendlerin varlığı nedeni ile taklit regresyon tahmin tehlikesi yoktur. 

 

            Stokastik değişken ut, uzun dönem yolu Yt
*’dan Yt’nin sapmalarını gösterir. 

Bunun anlamı; 

 

            HDM = Yt – Yt
* = Yt - βXt = ut                                                                                                        (2.46)                            

veya 

            Yt=βXt+ut                                                                                                      (2.47)                 

 

            Böylece (2.47) eşitliğindeki ut, eşitliğin hata düzeltim özelliğini yansıtması için 

(2.45) modelinde görülen (Yt-1 - βXt-1) terimi gibi incelenir (Charemza ve Deadman, 

1992, 146). 

 

            Hata düzeltme mekanizması ekonomide geniş bir kullanım alanına sahiptir. İlk 

çalışmalar Sargan (1964) ve Philips (1957) tarafından yapılmıştır. Hata düzeltme 

mekanizması tarafındaki temel fikir; dengesizlik oranının bir periyottan bir sonraki 

periyoda geçerken düzeltilmesidir. Örneğin; bir periyottaki fiyat değişimi bir önceki 

periyottaki talep fazlasının derecesi ile bağlıdır. Birçok araştırmacı bu model ile 
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ilgilenmişlerdir: Davidson, Hendry, Srba ve Yeo (1978), Hendry ve von Ungern 

Sternborg (1980), Currie (1981), Dawson (1981), Salmon (1982)... (Kadlar, 2000, 115). 

 

            Çok değişkenli bir sistem için; genel hata düzeltme mekanizmasını gecikme 

operatörüne ( B ) dayanarak aşağıdaki örnekte olduğu gibi gösterebiliriz. 

 

            Zaman serisi vektörü Xt, hata düzeltme ifadesine sahipse: 

 

            A(B) (1-B) Xt = γ Zt-1 + ut                                                              (2.48)                    

 

şeklinde gösterilir. 

 

            ut durağan çoklu değişken hata terimidir. Bu ifade de, bir önceki periyottaki 

dengesizlik sadece açıklayıcı değişkendir. Fakat dönemleri tekrar düzenleyerek, Z 

değişkeninin herhangi bir belirlenmiş gecikmesi bu formda yazılabilir. Bundan dolayı, 

yeni bir dengeye doğru derece derece düzeltmeler yapılmasına izin verilir (Engle ve 

Granger, 1987, 254). 

 

            Hata düzeltme modelini bir başka örnekle açıklamaya çalışalım. Aşağıdaki 

denklem dengesizlik ilişkisini göstermektedir: 

 

           Yt = β0 + β1Xt + β2Xt-1 + αYt-1 + ut,                0 < α < 1                                 (2.49)           

 

            Burada ut, hata terimidir. (2.49) numaralı denklemdeki sorun, değişkenlerin 

durağan olmayabileceğidir. Bu sorunu çözebilmek için, (2.49) denklemin her iki 

yanından Yt-1 çıkartıp denklem tekrar düzenlenirse, 

 

            ∆Yt= β0 + β1∆Xt + β2Xt-1 – (1- α)Yt-1 +ut                                                      (2.50)           

         veya 

            ∆Yt = β0 + β1∆Xt + (β1+β2)Xt-1 – (1- α)Yt-1 + ut                                            (2.51)         

denklemi elde edilir. Burada  ∆Yt = Yt  - Yt-1 ve ∆Xt = Xt -  Xt-1’ dir. (2.51) numaralı 

denklem bir daha düzenlenirse, 
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            ∆Yt = β0 + β1∆Xt - (1- α)[ Yt-1 -γ2 Xt-1 ] +  ut                                               (2.52)      

 

denklemi elde edilir. Burada yeni parametre   γ2 = 
)1(

)( 21

α
ββ

−
+

 ‘dır. (2.52) numaralı 

denklem tekrar parametreleştirilirse, 

 

            ∆Yt = β1∆Xt - (1- α)[ Yt-1 - γ1 - γ2 Xt-1 ] +  ut                                                (2.53)              

 

şeklinde bir denklem elde edilir (Kadılar, 2000, s.116).    

                                                               

            Burada  γ1 = 
)1(

0

α
β
−

’dır. (2.53) numaralı denklem esasında (2.49) numaralı 

denklemdeki dengesizlik ilişkisinin sadece bir başka türlü yazımından ibarettir. (2.53) 

numaralı denklemin yorumu önemlidir. Bu denkleme “Yt serisindeki değişkenler, Xt 

serisindeki değişikliklere ve bir önceki dönemden gelen dengesizlik hatasını gösteren 

köşeli parantez içindeki ifadeye bağlıdır” şeklindeki yorum ile bakılabilir. Bu yorum “ 

düşük (veya yüksek) düzeydeki Yt serisi yüksek (veya düşük) düzeydeki Xt serisine 

göre bir denge değeriyle karşılaştırıldığında Yt serisinde bir yükselme (veya düşüş) 

olacaktır” şeklindeki düşünceyi ifade etmektedir. Bir başka deyişle Yt serisinin değeri 

bir önceki dengesizlik hatasıyla düzeltilmektedir. Bu nedenle böyle bir denkleme hata 

düzeltme modeli adı verilmektedir. (2.53) numaralı denklemde dengesizlik hatasını 

düzeltmeye yarayan hata düzeltme modelinin katsayısı ( 1-α ) olmaktadır (Kadılar, 

2000, 117). 

 

            Hata düzeltme modelleri ile eşbütünleşme arasındaki ilişki literatürde tartışılmış 

ve eşbütünleşik serilerin hata düzeltme modelleri ile temsil edilebildiğini gösteren 

teoreme Engle ve Granger (1987) çalışmasında yer verilmiş ve doğruluğu ispatlanmıştır. 

Literatürde bu ispat “Granger Gösterimi Teoremi” olarak bilinmektedir. 

 

            Kısacası, modelde yer alan değişkenlerin şoklara verdiği tepkiler, ekonomi 

politikası açısından çok önemlidir. Bu çerçevede dinamik analiz yöntemleri, sistemdeki 

değişkenlerden birisine gelen şokun, diğer değişkenlere etkisi ve bu şokun atlatılarak 

yeniden uzun dönem dengeye yönelip yönelmeyeceğini belirlemeye yönelik 



 71

uygulanmaktadır. Burada önemli olan uyum sürecidir. Bu amaç doğrultusunda yaygın 

olarak kullanılan dinamik analizlerden birisi hata düzeltme modelleridir. 

 

            Hata düzeltme modelinde, sistemdeki değişkenlerin kısa dönem dinamikleri 

dengedeki sapma tarafından etkilenirler. Bu modelde durağan olmayan değişkenlerin 

farkları alınır ve açıklayıcı değişkenler arasına uzun dönem dengeye uyumlaşmayı 

yansıtan bir hata düzeltme terimi ilave edilir. 

 

2.7. Eşbütünleşme Analizi İle İlgili Değerlendirmeler 

            Daha öncede belirtildiği gibi eşbütünleşmeye ait teori literatürde ilk olarak 

Engle-Granger tarafından geliştirilmiştir. Bu yöntem kolay uygulanmasına rağmen bazı 

önemli eksiklikleri bulunmaktadır. Uzun dönem denge ilişkisini hesaplanması için 

değişkenlerin bağımlı bağımsız olarak sınıflandırılması gerekmektedir. Örneğin; iki 

değişken bulunması durumunda (2.54) ve (2.55) denklemlerinden elde edilen kalıntılar 

kullanılarak eşbütünleşme testini uygulamak mümkün olmaktadır. 

 

            Yt = β10 + β11Zt + u1t                                                                                             (2.54)                    

            Zt= β20 + β21Yt + u2t                                                                                       (2.55)           

 

            İktisadi uygulamalarda örnek büyüklüğünün artması durumunda asimtotik teri 

gereği (u1t)’nin birim kök testi, (u2t)’nin birim kök testine denk olacaktır. Örnek birim 

sayısı çok büyük olan uygulamalarda geçerli olan bu sonuç örnek büyüklüğünün az 

olduğu durumlarda geçerli olmamaktadır. Ayrıca (2.54) numaralı denklemde 

değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi olmasına rağmen değişkenlerin yer 

değiştirdiği (2.55) numaralı denklemde eşbütünleşme ilişkisi bulunmayabilir. 

Değişkenlerin bağımlı ve bağımsız olarak seçmek eşbütünleşme testi sonucunu 

etkilememelidir. Burada en büyük eksiklik ise üç veya daha fazla değişken arasında 

eşbütünleşme ilişkisinin aranması durumunda karşımıza çıkmaktadır. Engle-Granger 

yöntemi çoklu koentegre vektörleri ayrı ayrı tahmin edebilecek sistematik bir prosedüre 

sahip bulunmamaktadır (Göktaş, 2005, 137). 

 

            Bu yöntemin bir diğer eksikliği de iki aşama tahmine dayanmasıdır. İlk aşamada 

kalıntılar elde edilmekte ikinci aşamada ise bunlar dinamik modelde değişken olarak yer 
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almaktadırlar. Birinci aşamada dinamik yapının göz ardı edilmesi problem 

yaratmaktadır. Çünkü dinamik yapı sonlu örneklerde kısa ve uzun dönem katsayı 

tahminlerinin sistematik hatasız (unbaised) olmasını sağlamaktadır. Ayrıca bu test 

prosedürü iyi tanımlanmış limit dağılımlarına sahip bulunmaktadır. 

 

            Johansen (1988) Engle-Granger yönteminde yer alan eksiklikleri telafi eden ve 

en çok benzerlik yöntemine dayanan yeni bir tahmin yöntemi geliştirmiştir. Burada iki 

aşamalı bir işlemle çoklu koentegre vektörleri ve bu vektörlerin parametrelerini tahmin 

etmektedir. Bu yöntemin çok sayıda üstünlüğü ve faydası bulunmaktadır. Bunlar içinde 

en önemlisi kısa dönemli ekonomik değişmelerin eşanlı yapılması nedeniyle tahminin 

etkinliğinin artmasıdır. Ayrıca birden fazla koentegre vektörünün bulunması nedeni ile 

koentegre ilişkilerin tutarsız tahmini engellenmektedir. Genelde birden fazla koentegre 

vektörün olması birden fazla uzun vadeli denge durumunun olması anlamına 

gelmemektedir. Bu koentegre değişken alt kümelerine sahip uzun vadeli denge 

durumunu ifade etmektedir. Ayrıca koentegre vektörlerin sınırlandırılmasına olanak 

sağlayan bir yöntemdir. Eşbütünleşme sonuçlarının anlam kazanabilmesi için tahminden 

sonra normalleştirme işlemi yapılmaktadır. Bütün tahmini eşbütünleşme parametreleri, 

seçilen değişkeninin tahmini parametre değerine bölünerek yapılan bu işlem çoklu 

koentegre vektörlerin doğrusal bir kombinasyonunun bulunmasını gerektirmektedir. 

Son olarak bir denklemdeki parametrelerin tahmini, sistemdeki diğer denklemler 

hakkında bilgi vermektedir. 

 

            Johansen’in önerdiği en çok benzerlik yaklaşımı Engle-Granger yaklaşımına 

göre daha üstündür. Bu yöntem, koentegre eden matrisin tamamının tutarlı en çok 

benzerlik tahminlerini vermektedir. Ayrıca koentegre vektörlerin maksimum sayısı 

tespit edilebilmektedir. Bu yöntem kullanılarak koentegre ilişkileri tamamı ile 

belirlemek mümkün olmaktadır (Göktaş, 2005, 138). 
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BÖLÜM 3 

TÜRKİYE İÇİN GELİR-TÜKETİM İLİŞKİSİNİN TAHMİNİ 

            Birinci bölümde, tüketim fonksiyonunun teorik çerçevesinde anlatılan hipotezler 

ortaya konulmuştur. Bu hipotezler; J.Maynard Keynes (1936) tarafından ortaya konulan 

ve reel tüketimin reel gelirin kararlı bir fonksiyonu olduğunu ileri süren mutlak gelir 

teorisi, Dorty S. Brady ve Rose D. Friedman (1947) tarafından ileri sürülen ve James S. 

Duesenberry (1949) tarafından geliştirilen ve tüketimin cari gelir ile daha önce ulaşılmış 

en yüksek gelir arasındaki oransal ilişkinin bir fonksiyonu olduğu ve tüketici 

tercihlerinin mutlak gelir teorisinde olduğu gibi birbirinden bağımsız olmadığını ifade 

eden nispi gelir teorisi, tüketimi sürekli ve geçici olmak üzere ikiye ayran Milton 

Friedman (1957) sürekli tüketimin sürekli gelirin bir fonksiyonu olduğunu ileri sürdüğü 

sürekli gelir teorisi, Franco Modigliani ve Alberto Ando (1963) tarafından geliştirilen 

ve fertlerin tüketim ve tasarruf davranışlarının hayat devresindeki pozisyonuna 

bağlılığını belirlemeye çalışan ve tüketim sadece cari gelire değil,aynı zamanda 

beklenen ortalama gelir ve cari servete bağlı olup, ortalamam beklenen gelirde bir 

değişme olmadığı durumda tüketim cari gelirdeki değişmelere tepki göstermediğini ileri 

süren hayat devresi teorisidir. 

 

            Tüketim harcamalarıyla ilgili olarak ortaya konulan bu dört hipotez de temel 

bağımsız değişken olarak geliri almışlardır. Bu ortak yönün dışında aralarında önemli 

ayrılıklar bulunmaktadır. Bu hipotezlerden hangisinin tüketim harcamalarını açıklamada 

ve tahminlerde bulunmada daha uygun bir araç olacağı konusunda yoğun tartışma ve 

araştırmaların yapılmasına rağmen tam bir anlaşma sağlanamamıştır (Özer, 2001, 36). 

 

            Bu bölümde; ilk olarak çalışmanın amacı ve yöntemi üzerinde durulacaktır. 

Daha sonra, önceki bölümlerde açıklanmayan ve çalışmada kullanılacak ekonometrik 

yöntemler (birim kök testleri, etki tepki fonksiyonu ve varyans ayrıştırma) 

açıklanacaktır. Ardından, gelir-tüketim ilişkisini açkılayan gelir teorilerinden mutlak 

gelir teorisi çerçevesinde Türkiye için bir uygulama yapılacak ve ampirik sonuçlar 

değerlendirilecektir.   
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            Bilindiği gibi, tüketim harcamaları gelirin yanı sıra diğer birçok değişken 

(servet, fiyat, hane halkı reisinin yaşı, cinsiyeti...) tarafından etkilenmektedir. Ama 

bunlara rağmen tüketim kalplarını etkileyen en önemli değişkenin gelir olduğu kabul 

edilmektedir. Ayrıca, bütün bu değişkenlerin ekonometrik modellere dahil edilmesi çok 

sayıda teknik problemi de beraberinde getirmektedir. Bu problemlerin ortaya çıkmasını 

önlemek amacıyla bu çalışmada ekonometrik modele sadece gelir dahil edilmiş yani 

çalışmada; reel tüketimin reel gelirin kararlı bir fonksiyonu olduğunu ileri süren mutlak 

gelir teorisi’ne yönelik uygulama yer almaktadır.  

 

            Ayrıca, çalışmamız ekonometrik bir uygulama içermesi nedeniyle, araştırmada 

TCMB’den elde edilen zaman serisi verileri yardımıyla gelir ile tüketim arasındaki 

ilişkiyi açıklamaya yönelik olarak ortaya konulan mutlak gelir teorisine ilişkin tüketim 

fonksiyonunu tahmin etmek suretiyle teorinin Türkiye için gelir-tüketim ilişkisini 

açıklamada ne kadar etkili olduğu uygulamanın amaçları arasında yer almaktadır. 

 

            Birinci bölümde de açıklandığı gibi; Temel Psikolojik Yasa’dan hareketle 

geliştirilen Mutlak Gelir Teorisi’nin tüketim fonksiyonu, 

 

            C = a + bY ,  a > 0 ,  0 < b < 1      

                                                                    

şeklindedir.  Burada, C; tüketim harcamalarını Y ise geliri göstermektedir.  

 

            Çalışmamız için modeli düzenlersek; değişkenlerin logaritmaları4 alınmış ve 

hata terimini içerecek şekilde 

 

            lnCt = a + blnYt + ut 

 

yazabiliriz. Bu modelde  lnCt; özel nihai tüketim harcamalarını, lnYt ise gayri safi 

yurtiçi hasılayı göstermektedir. 

             

 

             

                                                
4 Serilerin logaritmalarının alınmasının sebebi, üssel bir büyümeye sahip olan serinin sonunda doğrusal 
bir yapıya sahip olmasıdır.  
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            Uygulamada kullanılan ekonometrik yöntemlerin en başında birim kök testleri 

gelmektedir. Granger ve Newbold (1974)’un durağan olmayan zaman serileriyle 

çalışılması halinde sahte regresyon problemiyle karşılaşılabileceğini göstermesinden bu 

yana, zaman serilerinin kullanıldığı çalışmalara bu serilerin durağanlığının 

araştırılmasıyla başlanması standart bir hal almıştır. Zaman serilerinin durağanlığının 

araştırılmasında en çok kullanılan yöntem ise Dickey ve Fuller (1981) tarafından 

geliştirilen genişletilmiş Dickey-Fuller (augmented Dickey-Fuller; ADF) birim kök 

testidir. 

 

            ADF testi; Dickey ve Fuller’in geliştirdiği modele sabit terimin ve trendin 

eklenmesiyle ortaya çıkmıştır. 

 

            0 1 2 1 3
1

m

t t i t i t
i

Y a a t a Y a Y u− −
=

∆ = + + + ∆ +∑  

 

            Burada tY∆  durağan olup olmadığı test edilen değişkenin birinci farkı, t genel 

eğilim değişkeni, t iY −∆  gecikmeli fark terimleridir. ∆  işareti ilgili değişkenin birinci 

farkının alındığını göstermektedir. Gecikmeli fark terimleri denkleme hata teriminde 

ardışık bağımlılık problemine rastlanmaması için dahil edilmektedir. Denklemde “m” 

olarak ifade edilen gecikme uzunluğu genelde Akaike bilgi kriteri (Akaike information 

criterion, AIC) veya Schwarz kriteri (Schwarz criterion, SC) kullanılarak 

belirlenmektedir. Bu çalışmada ADF testindeki gecikme uzunluğu SC kullanılarak 

belirlenmiştir.  

 

            Diğer ekonometrik yöntem ise ikinci bölümde de detaylı anlatılan eşbütünleşme 

testleridir. Önceleri birim kök testlerinde serilerin düzeyde durağan olmadığının ortaya 

çıkmasından sonra taklit regresyon probleminden kaçınmak için yapılan iş, regresyon 

analizinde serilerin durağan hale geldikleri düzeyde kullanılmaları olurdu. Ancak 

Gujarati’nin deyimiyle bu, kaş yaparken göz çıkarmaya benzemektedir. Çünkü durağan 

hale getirmek için serilerin farklarının alınması, özgün düzeylerince belirlenen uzun 

dönem ilişkisinin yitirilmesine neden olabilmektedir.  
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            Bu sorunun çözümü Engle ve Granger (1987) tarafından geliştirilen 

eşbütünleşme (cointegration) testi sayesinde bulunmuştur. Eşbütünleşme testi düzeyde 

durağan olmayan serilerin uzun dönemde birlikte hareket edip etmedikleri ortaya 

koymaktadır. Eğer seriler arasında bir eşbütünleşme ilişkisi varsa yani uzun dönemde 

birlikte hareket ediyorlarsa, düzey değerleriyle yapılacak analizde taklit regresyon 

problemiyle karşılaşılmayacaktır.  

 

            Eğer serilerimiz eşbütünleşik ise, hata düzeltme mekanizmasının çalışıp 

çalışmadığına bakılmaktadır. Böylece serinin kısa dönem dinamikleri incelenebilir. 

Eşbütünleşme uzun dönem ilişkisini araştırırken, hata düzeltme mekanizması kısa 

dönem dinamikleri analiz etmektedir.  

 

            Eğer seriler eşbütünleşik iseler, bu serilerin hata düzeltme modeli (error 

correction model) kısaca ECM ile gösterilmeleri mümkün olmaktadır. Uzun dönemde 

dengeye gelmeyen serilere (eşbütünleşik olmayan serilere) dengeye getirecek bir 

mekanizma oluşturulması zordur. Fakat her eşbütünleşik olan serinin EC modeli 

çalışmayabilir (Tarı, 2006, 417). Tüketim ve gelir serilerinin eşbütünleşik olması, ikisi 

arasında uzun dönemli bir denge ilişkisinin olduğunu göstermektedir. Fakat kısa 

dönemde ise bir dengesizlik olabilir. Bulunan hata terimi ( ˆt t te tüketim tüketim= − ) hata 

düzeltme terimi ya da dengeleyici hata terimi olarak ele alınarak tüketim serisinin ksa 

dönem değerleri ile uzun dönem değerleri arasında bir köprü rolü oynayabilir. Hata 

düzeltme modeli bu amaçla geliştirilmiştir.   

 

            Diğer eşbütünleşme testi de Engle ve Granger’ın eşbütünleşme testinde ortaya 

çıkan bazı eksikliklerden dolayı Johansen (1988) ve Johansen ve Juselius (1991) 

tarafından geliştirilen Johansen eşbütünleşme testidir. Bu eşbütünleşme testi vektör 

otoregresyon modeli (VAR) yaklaşımını içermektedir. 

 

            Bu yöntem (1988, 1991) yılında Johansen tarafından geliştirilmiştir. VAR, N 

sayıda değişkenin yer aldığı N adet denklemden oluşan bir sistemdir ve bu sistemdeki 

değişkenlerin her birinin cari ve gecikmeli değerleri sistemde yer almaktadır. VAR 

modeli birbiriyle bağlantılı oldukları düşünülen değişkenlerin birlikte nasıl hareket 

ettiğini göstermesi açısından önemlidir. Ayrıca bu modelde tüm içsel değişkenler kendi 



 77

gecikmeli değerleri ve diğer değişkenlerin gecikmeli değerleri ile açıklanmaktadır. 

VAR modelinde gecikme sayısının belirlenmesi önem taşımaktadır. Çünkü değişkenler 

arasındaki nedensellik ilişkisinin belirlenmesi, VAR istikrar koşulunun sağlanmasına ve 

gecikme sayısının doğru belirlenmesine bağlıdır. 

 

            VAR yöntemi modellerde yer alan değişkenlerin bir sistem olarak birbiriyle 

etkileşimlerini göstermesi açısından oldukça önemli bir ekonometri tekniğidir. VAR 

sisteminden elde edilen katsayıların doğrudan yorumlanması zor olmasına rağmen f 

testi sonuçları sağ tarafta yer alan değişkenlerin beklenen etkileri konusunda bilgi 

verdiğinden oldukça yararlıdır. Beklenmeyen şokların makro değişkenler üzerindeki 

etkilerini incelemek için Sims (1980), VAR modelinin hareketli ortalamalar 

bölümünden elde edilen etki-tepki analizlerinin ve varyans ayrıştırmalarının yapılmasını 

önermektedir (Çekerol ve Gürbüz, 2003, 3). 

 

            VAR modeli parametrelerinin doğrudan yorumu pek anlamlı olmamaktadır. Bu 

nedenle etki-tepki ve varyans ayrıştırması analizleri yapılarak bir takım sonuçlar 

çıkarılmaya çalışılır. Etki-tepki fonksiyonları (ımpulse-response analyses-IR) şokların 

değişkenler üzerindeki etkilerini ve hangi zamanda etkisinin ne olduğunu tablolar ya da 

grafik gösterimleriyle ortaya koyar. Bu işlem ile şokların hangi değişkende meydana 

geldiğini ve bu şoklara değişkenlerin ne tepki vereceği araştırılır. Varyans ayrıştırmada 

(variance decomposition-VDC) ise bir değişkendeki değişimin % kaçı kendi, % kaçı 

diğer değişkenlerden kaynaklandığı araştırılır. VDC makro değişkenler arasındaki 

ilişkileri ortaya çıkarmaya amaçlayan bir yaklaşımdır (Tarı, 2006, 448–453). 

             

            Bu bölümde Türkiye için gelirdeki değişikliklerin tüketim üzerinde etkili olup 

olmayacağı mutlak gelir teorisi çerçevesinde test edilecektir. Bu amaçla kullanılan 

verilerin özelliklerine ilişkin bilgilere yer verilecektir. Daha sonrada verilerin durağan 

olup olmadığın, verilere göre tüketim fonksiyonunun test edilmesine, regresyon 

sonuçlarına, eşbütünleşme testlerine ve etki-tepki analizi ve varyans ayrıştırmasına yer 

verilecektir. 

             

            Çalışmada kullanılan veriler TCMB, EVDS’den alınan 1987–2007 dönemine 

ilişkin üçer aylık veriler kullanılmıştır. 1987:01–2007:03 dönemler arası 83 gözlem 

kullanılmıştır. Bağımlı değişken özel nihai tüketim harcamaları (c), bağımsız değişken 
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ise gayri safi yurtiçi hasıla (y)’dır. Ayrıca dikkat edilmesi gereken en önemli 

noktalardan biri; uygulamada doğrusal bir model kullanıldığından verilerin doğrusal 

kalıba uygun olmasıdır. Bu amaçla verilerin logaritmaları alınmıştır. Ayrıca 

kullandığımız veriler sabit fiyatlarla ifade edilmiş olduğundan verileri enflasyondan 

arındırmak gibi bir sorunumuzda kalmamıştır.  

 

3.1. Uygulama 

            İstatistiksel anlamda ekonomik serilerin uzun dönem trend, mevsimsellik, 

çevrimsel bileşen ve açıklanamayan birleşene sahip olduğu varsayılmaktadır. Zaman 

serilerinde trend, seride uzun dönemde meydana gelen hareketleri göstermektedir. 

Mevsimsel bileşen, aylara ve tatil günlerine vs. bağlı olan stokastik veya deterministik 

hareketlerden oluşmaktadır. Çevrimsel bileşen ise serinini uzun dönem eğiliminin 

dışındaki dalgalanmaları ifade etmektedir. 

 

            Bu tür uygulamalarda yani serilerde mevsimsel etki söz konusu ise bu etkinin 

seriden arındırılması gerekmektedir. Literatürde birçok mevsimsel düzeltme yöntemi 

bulunmaktadır. X–11, X–12 ve Tramo/Seats yöntemleri en sık kullanılan mevsimsel 

düzeltme yöntemleridir. Bu çalışmada mevsimsellik etkisinin giderilmesinde X–11 

yöntemi kullanılmıştır (Yiğit, 2005, 29). 

 

            Ayrıca zaman serilerine ait gözlemlerin zaman içinde göstermiş oldukları 

hareketler ve bu serilerin yapısını serilerin zaman yolu grafikleri ile takip etmek 

mümkündür. Bu grafikler serilerin zaman boyunca bir trende, rassal yapıya, mevsimsel 

ya da konjonktürel kalıba sahip olup olmadıklarını yansıtırlar. Serilerin zamana karşı 

grafikleri Şekil 3, 4 ve 6’de gösterilmektedir. 
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Şekil 3. Gelir Serisinin ve Mevsimsel Düzeltme Yapılmış Halinin 

Zamana Karşı Grafiği 
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Şekil 4. Tüketim Serisinin ve Mevsimsel Düzeltme Yapılmış Halinin 

Zamana Karşı Grafiği 
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Şekil 5. Gelir ve Tüketim Değişkenlerinin Karşılıklı Grafiği 
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Şekil 6. Serilerin Birinci Farkının Zamana Karşı Grafiği 
 
 
            Şekil 3; Gayri Safi Yurtiçi Hasıla değişkeninin hem logaritması alınmış yani 

doğrusallaştırılmış hali hem de mevsimsel etkiden arındırılmış halini göstermektedir. İlk 

grafikte görüldüğü üzere seri açık bir şekilde trend içermekte ve mevsimsel etki 

görülmektedir. “Zaman serisinin varyansı durağan gözükmediği için iktisadi zaman 

serilerinde genel olarak ortaya çıkan, değişen varyans sorununa çözüm olması amacıyla 

serinin logaritmik değerlerinin alınması uygulamada çok sık başvurulan bir yoldur. Bu 

işlem iktisadi zaman serisindeki büyümeyi doğrusal hale getirir” (Özmen, 1997, 103). 

İkinci grafikte ise değişkenin mevsimsel etkiden kurtulduğunu görmekteyiz. Aynı 

şekilde; şekil 4’de Özel Nihai Tüketim Harcamalar değişkeninin durumunu 

anlatmaktadır. Şekil 5’da ise gelir-tüketim değişkenlerinin birlikte hareket ettiğini 

gösteren grafik yer almaktadır. Şekil 6’de de değişkenlerin birinci farklarının alınmış 

olduğunu ve trendden kurtulduğunu görmekteyiz. Görsel tespit, serilerin yapısı 

hakkında yeterli bilgi vermeyeceği için ADF birim kök testine başvurulmuştur.  

 

Tablo 1. ADF Birim Kök Testi Sonuçları 

 

DEĞİŞKENLER ADF KARAR 
1. OLASILIK 2. OLASILIK 3. OLASILIK 4. OLASILIK 

lnc -2.43335 0.3601 -0.47581 0.8897 2.531908 0.9971 -8.33257 0.000 I(1) 
lny -2.88573 0.1725 -0.62493 0.8584 3.032952 0.9993 -8.63648 0.000 I(1) 

AÇIKLAMALAR:  

ADF testinde kullanılan gecikme sayısı SC ile elde edilmiştir. 
1.sütun trend ve sabit içeren ADF birim kök sonuçlarıdır. 
2. sütun sadece sabit içeren ADF birim kök testidir. 
3. sütun sabit ve trend içermeyen ADF birim kök testidir. 
4. sütun  serinin birinci farkının alındığı ADF birim kök testidir. 
Olasılık değerleri, H0 hipotezinin gerçekleşme ihtimalini göstermektedir. 
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           H0: δ = 0 boş hipotezi test edildiğinde, hesaplanan ADF test istatistiği “τ” mutlak 

değer olarak MacKinnon (1991) kritik tablo değerinden büyük ise boş hipotez 

reddedilir. Bu durumda zaman serisi durağandır. 

 

            Tablo 1’deki ADF birim kök test sonuçlarına göre ilgili değişkenlerin kendi 

seviyelerinde durağan olmadıkları fakat 1. dereceden farkları alındıktan sonra durağan 

oldukları görülmektedir. Bir başka deyişle değişkenlerin bütünleşme dereceleri birdir. 

Her iki seride aynı dereceden durağan (bütünleşik) olduğundan, aralarında uzun dönem 

denge ilişkisinin varlığının test edilmesi gerekir. Bu bağlamda değişkenlerin 

eşbütünleşik olup olmadıklarını test edebilmek için uygulamamızda öncelikle Engle-

Granger ve daha sonra Johansen eşbütünleşme testleri dikkate alınmıştır.                       

 

            Engle Granger iki aşamalı yaklaşımında ilk aşama varsayılan uzun dönem 

dengesine ilişkin EKK (regresyon denklemi kurularak hata terimlerinin elde edilmesi) 

tahminin yapılmasıdır. Aynı entegre derecesine sahip değişkenlerin EKK tahmini 

yapıldıktan sonra bu tahmin sonucunda ede edilen kalıntılara birim kök testi uygulanır. 

Eğer kalıntılar durağan ise bu modeldeki değişkenlerin koentegre oldukları ve uzun 

dönemde birlikte dengeye gelecekleri söylenebilir.  

 

Tablo 2. Engle-Granger Eşbütünleşme Yöntemi 

(EKK Sonuçları ve Kalıntıya Yapılan Birim Kök Test Sonucu) 

 

Model: lnCt = 0,695808 + 0.893211lnYt + et 

R2 = 0,984658 
Düzeltilmiş R2 = 0,984469 

Durbin-Watson İstatistiği = 0,447129 

Hata Terimi İçin Birim Kök İstatistiği = -3,287827 
%5 Hata Düzeyi İçin Kritik Değer =-3.398 

 

 

            Uzun dönem denkleminin hata terimine uygulanan birim kök testi sonucunda 

test istatistiğinin MacKinnon (1991) kritik tablo değerinden büyük olması nedeniyle 

hata terimi durağan değildir, eşbütünleşme olmadığını söyleyen boş hipotez 
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reddedilememektedir. Diğer bir ifadeyle serilerimiz eşbütünleşik değillerdir. Birinci 

aşamada gerekli koşul sağlanamadığı için ikinci aşamada ECM’nin çalışması 

beklenmemektedir. 

 

            Tüketim ve gelir değişkenleri arasındaki eşbütünleşmenin varlığının tespit 

edilmesinde Engle-Granger eşbütünleşme testi kullanılmış ve sonuçlara göre iki 

değişken arasında eşbütünleşme çıkmamıştır. Eşbütünleşmenin varlığının test edilmesi 

amacıyla başvurulan bir diğer test de Johansen eşbütünleşme testidir.  EG iki aşamalı 

eşbütünleşme testi iki değişkenli durumlar için daha tutarlı sonuçlar vermektedir. 

Çalışmamızda eşbütünleşme konusu üzerine bir yoğunlaşma olduğundan Johansen 

eşbütünleşme testinin de yapılması gereği duyulmuştur. Ayrıca uygun olan gecikme 

sayısını bulmak için yapılan VAR yönteminin sonucunda gecikme sayısı 1 (bir)’dir SC 

bilgi kriteri esas alınmıştır. 

 

Tablo 3. Johansen Eşbütünleşme Testi 

 

Maksimum Öz Değer Testine Göre Eşbütünleşme  
 

H0 
 
 

r=0 
r≤ 1 

H1 
 
 

r≥1 
r≥2 

Test 
İstatistiği 

 
8.112583 
0.146389 

%5 Kritik 
Değer 

 
14.07 
3.76 

İz Değer’Testine Göre Eşbütünleşme  
 

H0 
 
 

r=0 
r≤ 1 

H1 
 
 

r≥1 
r≥2 

Test 
İstatistiği 

 
8.258972 
0.146389 

%5 Kritik 
Değer 

 
15.41 
3.76 

 

  

            Johansen eşbütünleşme testinden elde edilen bulgular gelir ve tüketim 

değişkenleri arasında eşbütünleşmenin (uzun dönemli bir ilişki) olmadığını 

göstermektedir. Bu sonuca; test istatistikleri ile %5 yanılma düzeyindeki tablo 

değerlerinin karşılaştırılması ile ulaşılmaktadır. 
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H0 : r =0 (Eşbütünleşme Denklemi Oluşturulamaz) 

H1 : r≤ 1 (En Az Bir Tane Eşbütünleşme Denklemi Yazılabilir) 

 

            Yukarıdaki tablodan ve de hipotezlerden de anlaşıldığı gibi; test istatistikleri 

tablo değerinden küçüktür. Böylece eşbütünleşme denklemi oluşturulamaz şeklindeki 

yokluk hipotezi kabul edilmek zorundadır. Görüldüğü üzere her iki eşbütünleşme testine 

göre gelir ve tüketim değişkenleri arasında uzun dönemli bir ilişki bulunamamaktadır. 

Buraya kadar yapılan analizlerden değişkenlerin eşbütünleşik olmadıkları görülmüştür. 

Bundan sonraki incelemerde iki değişken arasındaki dinamik ilişkilerin belirlenebilmesi 

amacıyla eşbütünleşme analizine ek olarak nedensellik analizine de yer verilecektir. 

Ekonometrik çalışmalarda değişkenler arasındaki nedenselliğin yönünü belirlemek 

amacıyla Granger, Sims, Haugh...  gibi farklı testler kullanılmaktadır. Bu çalışmada 

tüketim ile gelir arasındaki nedenselliğin ile ilgili hipotezleri test etmek için Granger 

nedensellik testi kullanılacaktır.  

 

            Granger (1969), iki farklı x ve y serisini ele almış ve y değişkeninin t anındaki 

değerini y ve x’in geçmiş değerleri ile açıklamaya çalışırken ne kadar geriye gitmek 

gerektiğini inceleyen farklı bir yaklaşım geliştirmiştir. Granger nedensellik testi için 

serilerin durağan olması gerekmektedir. Eğer x değişkeni y değişkenini tahmin etmekte 

yardımcı oluyorsa x, y’nin “Granger nedeni” olmakta ya da y değişkeni x değişkenini 

tahmin etmekte yardımcı oluyorsa y, x’in “Granger nedeni” olmaktadır (Yiğit, 2005, 

32).   

 

Tablo 4. Granger Nedensellik Testinin Sonuçları 

 

Yokluk hipotezi Gecikme Uzunluğu F-istatiği Prob. değeri 
Gelir değişkeni 

tüketim değişkeninin 
nedenseli değildir 

1 0.32112 0.57256 

Tüketim değişkeni 
gelir değişkeninin 
nedenseli değildir 

1 0.08274 0.77438 
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            Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere; olasılık değerlerine bakıldığında 

sistemde yer alan gelir ile tüketim değişkenleri arasında nedensellik ilişkisi 

bulunmamaktadır.  

             

            Bundan sonra serilere etki-tepki fonksiyonu ve varyans ayrıştırması gibi serilerin 

aralarındaki dinamik ilişkileri ayrıntılı bir şekilde ortaya çıkaran yöntemler 

uygulanacaktır. 

   

            Etki- tepki fonksiyonları, sistemde yer alan değişkenlerden birine bir birimlik 

şok uygulandığında diğer değişkenlerin bu değişime gösterdikleri tepkiyi verir. İktisadi 

değişkenlerin maruz kaldıkları şoklar genellikle iki kategoride toplanabilir. Bir kısım 

şoklar “kalıcı”(permanent) bir karaktere sahiptir ve iktisadi değişkenler üzerindeki 

etkileri uzun süre devam eder. Diğer bir deyişle, bu tür bir şok sisteme girdiği anda 

sadece o dönemi değil daha sonraki uzunca bir dönemi etkileyebilmektedir. Teknolojik 

nitelikteki şoklar bunlara iyi bir örnek oluşturur. Geçici (transitory) nitelikteki diğer 

bazı şoklar ise sisteme girdikleri anda önemli bir etkiye sahip olmakla birlikte, bu etki 

kalıcı bir niteliğe sahip değildir ve takip eden birkaç dönem içinde etkileri yok 

olmuştur. 

 

            Runkle (1987) etki-tepki fonksiyonlarının istatistiksel olarak anlamlı olup 

olmadığının analiz edilmesi için güven sınırlarının oluşturulması gerektiğini 

vurgulamaktadır. İstatistiksel bakımdan anlamlı ilişkiler sunan ve amaç açısından da 

önem arz eden etki-tepki fonksiyonlarına ait grafikler aşağıda verilmiştir. Grafiklerdeki 

düz çizgi nokta tahminlerini, kesikli çizgiler ise bir standart hatalık güven sınırlarını 

ifade etmektedir (Çekerol ve Gürbüz, 2003, 6). 
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Şekil 7. Etki-Tepki Fonksiyonlarına Ait Grafikler 

(Serilerin Bir Birimlik Şok Karşısında Verdiği Tepkiler) 

 

            Yukarıdaki etki-tepki fonksiyonlarına ait grafiklere göre ikinci grafikte gayrisafi 

yurtiçi hasıla değişkeninde beklenmeyen bir birimlik değişim olduğunda özel nihai 

tüketim harcamaları değişkeninde küçük de olsa negatif yönlü bir tepki görülmektedir. 

Diğer bir deyişle, gelirdeki değişimin tüketim değişkeni üzerinde önemli bir etkisi 

görülmektedir. Üçüncü grafikte yani özel nihai tüketim harcamaları değişkeninde 

beklenmeyen bir birimlik değişimin gayri safi yurtiçi hasıla değişkeninde ortaya çıkan 

tepkiyi gösteren grafikte ise diğer grafiğe göre negatif yönlü değil pozitif yönlü bir tepki 

görülmektedir. Ancak her iki seride de üçüncü periyottan sonra küçük dalgalanmalar 

görülmekte, bir diğer deyişle her iki seri de birbirlerinden önemli bir ölçüde 

etkilenmemektedirler. 

 

            Etki-Tepki analizi VAR sistemi içindeki bir içsel değişkende meydana gelen 

şokun diğer içsel değişkenler üzerindeki etkisini incelerken, varyans ayrıştırması bir 

içsel değişkendeki değişimi VAR sistemindeki diğer değişkenler tarafından ne kadar 

açıklanabildiğini tespit etmektedir.  
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Tablo 5. dltuksa Değişkeninin Varyans Ayrıştırma Tablosu 

dönem standart hata dltuksa dlgsyihsa 
1  0.031855  100.0000  0.000000 
2  0.031916  99.62081  0.379185 
3  0.031919  99.60223  0.397771 
4  0.031920  99.60149  0.398506 
5  0.031920  99.60147  0.398534 
6  0.031920  99.60146  0.398536 
7  0.031920  99.60146  0.398536 
8  0.031920  99.60146  0.398536 
9  0.031920  99.60146  0.398536 
10  0.031920  99.60146  0.398536 

 

 

Tablo 6. dlgsyihsa Değişkeninin Varyans Ayrıştırma Tablosu 

dönem standart hata dltuksa dlgsyihsa 
1  0.030171  73.05512  26.94488 
2  0.030251  72.82778  27.17222 
3  0.030253  72.81974  27.18026 
4  0.030253  72.81944  27.18056 
5  0.030253  72.81943  27.18057 
6  0.030253  72.81943  27.18057 
7  0.030253  72.81943  27.18057 
8  0.030253  72.81943  27.18057 
9  0.030253  72.81943  27.18057 
10  0.030253  72.81943  27.18057 

 
 
            Tablo 5’e bakıldığında 1. dönemde dltuksa (tüketim) değişkeninin varyansının 

%100’ü değişkenin kendisi tarafından açıklandığını görmekteyiz. Bu oran tüketim 

değişkeninin dışsal değişken olduğunun göstergesidir. Ayrıca tüketim değişkeninin 

çoğunlukla kendi gecikmeli değerlerinin etkisi altında kaldığı da görülmektedir. her iki 

tablodan da elde edilen sonuçlara bakıldığında; gelir değişkeninin tüketim değişkenini 

açıklamada yetersiz olduğudur.  

 

 

 

 

 

 



 87

 

SONUÇ 

            Tüketim ve gelir ilişkisi, her dönem çalışmalara konu olan, üzerine devamlı 

eleştiriler getirilen ve gelişmekte olan iktisat biliminin temelini oluşturan bir konudur. 

Ayrıca hemen hemen tüm çalışmalarda modelin, bilinen ekonomik duruma uyup 

uymadığı araştırılmaktadır. Bu yüzdendir ki çalışmalarda güvenilir bir makroekonomik 

modelin oluşturulması amaçlanmıştır. Böylece çalışmamızda Türkiye için 1987–2007 

yılları arasındaki tüketim-gelir ilişkisi, güvenilir bir makroekonomik tüketim 

fonksiyonu üzerinde modellenmiştir. 

 

            Bu çalışmada 1987 yılının ilk çeyreği ile 2007 yılının üçüncü çeyrekleri 

dönemini kapsayan çeyrekli veriler kullanılmıştır. Bağımlı değişken “özel nihai tüketim 

harcamaları”, bağımsız değişken ise “gayrisafi yurtiçi hasıla” olarak belirlenmiştir. 

Ekonometrik bir çalışmada ilgili değişkenlerin tespiti sonrasında yapılması gereken şey, 

iktisat teorisinin ekonometrik bir modelle ifade edilmesidir. Modelimiz; 

 

            lnCt = a + blnYt + ut 

 

şeklindedir. 

 

            Bu çalışmanın amacı gelir-tüketim ilişkisini ve eşbütünleşme kavramını 

ayrıntılarıyla incelemek; tüketim fonksiyonunu kullanarak gelir-tüketim değişkenleri 

arasındaki ilişkiyi belirlemektir.  

   

            Daha önceki bölümlerde de belirttiğimiz gibi; bütün ekonomik faaliyetlerin tek 

amacı olarak kabul edilen tüketim, ekonomik mal ve hizmetlerin, insan ihtiyaçlarını 

doğrudan doğruya tatmin etmede kullanılması şeklinde tanımlanabilir. Tüketim 

harcamaları ise; insan ihtiyaçlarını tatmin eden mal ve hizmetlerin alımı için yapılan 

harcamaların toplamıdır.  

 

            Çalışmamızın ikinci bölümünde; gelir ile tüketim arasındaki ilişkinin niteliğini 

açıklamaya yönelik olarak ileri sürülen tüketim teorileri yer almaktadır. Tüketim 
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harcamalarına en çok etki eden faktörün gelir olduğunu ve bu iki değişken arasındaki 

ilişki üzerine yapılan araştırmaların 18. Yüzyılın başlarına kadar uzandığını söylemiştik. 

Tüketici birimlerin gelir ve harcama verilerine dayanılarak yapılan ilk çalışma 1857’de 

Alman istatistikçi Ernst Engel tarafından yapılmıştır. Yapılan Engel araştırmaları 

fonksiyonel bazda gelir tüketim ilişkisine açıklık kazandıramamıştır. Bunun üzerine 

Samuelson, Hicks, Kaldor gibi iktisatçılar gelir-tüketim arasındaki ilişkiyi inceleme 

adına geniş araştırmalar yapmışlardır. Tüketim davranışlarının açıklanması amacıyla 

değişik teoriler ileri sürülmüş ve bu kapsamda tüketim harcamalarını etkileyen değişik 

tüketim teorilerine ait fonksiyonlar incelenmiş ve analiz edilmiştir. Bunlar mutlak gelir 

teorisi, nispi gelir teorisi, sürekli gelir teorisi ve yaşam boyu gelir teorisidir.  

 

            İktisat literatüründeki temel makro ekonomik tüketim teorileri; hem açıklayıcı 

değişkenleriyle hem de değişik gelir kavramları ile farklılık göstermektedir. Mutlak 

gelir teorisi, tüketim harcamalarını belirleyen temel faktörün aynı döneme ait reel 

harcanabilir gelir olduğunu kabul etmektedir. Tüketim teorilerinin gelişmesi açısından 

çok önemli bir yere sahip olan Mutlak Gelir Teorisi; Keynes’in 1936 yılında yayınladığı 

“General Theory of Employment Interest and Money ( İstihdam, Faiz ve Paranın Genel 

Teorisi ) adlı eserindeki “temel psikolojik yasa ( fundamental physcological law ) ”dan 

hareketle geliştirilmiştir. Mutlak Gelir Teorisinde tasarruf analize dahil edilmemekte 

yani tüketim ile tasarruf arasında fonksiyonel bir ilişki kurulmamaktadır. Tasarruf 

gelirin tüketilmeyen kısmı olarak tanımlanmaktadır. Keynes’in geliştirdiği bu teoride 

ayrıca şu özelliklerde yer almaktadır: Harcanabilir gelir arttığında gelirden tüketime 

ayrılan kısmın azalacağı ve gelirin tüketimi belirleyen en önemli değişken olduğudur. 

Bu teoriye göre; tüketicinin reel harcanabilir geliri arttığı zaman ortalama ve marjinal 

tüketim eğilimlerinin azaldığını fakat ortalama tüketim eğiliminin marjinal tüketim 

eğiliminden daha büyük bir değerdir. Ayrıca teori tüketim fonksiyonunun simetrik bir 

yapıya sahip olduğunu ileri sürmektedir. Başka bir deyişle; “tüketicilerin, tüketim 

harcamalarını alıştıkları bir yaşam standardına uyumlama eğiliminde olmadıklarının 

kabul edildiği anlamındadır” (Türkmen, 1995, 158). 

 

            Keynes’in Mutlak Gelir Teorisine ilk karşı çıkan D.Brady ve Rose Friedman 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu teoriye göre, ortalama tüketim eğilimi bireyin sadece 

reel harcanabilir gelirine değil bireyin nispi gelirine de bağlıdır. Teori iki varsayıma 

dayanmaktadır. Birincisi; tüketicilerin tüketime olan davranışları bağımsız olmaktan 
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çok birbirine bağlıdır. İkincisi; tüketim davranışlarının zaman içinde geri çevrilebilir 

olduğudur.  

  

            Gelir teorilerinden biri de Sürekli Gelir Teorisidir. Milton Friedman, 1957 

yılında yayınladığı “A Theory Of Consumption Function” adlı kitabında, ortaya 

koyduğu Sürekli Gelir Teorisi çerçevesinde tüketici davranışların açıklamaya 

çalışmıştır. Bu teoride gelir ve tüketim, gözlenen gelir ve gözlenen tüketim olarak ele 

alınmaktadır.  Milton Friedman’ın hipotezi; hem geliri hem de tüketimi kapsayan 

sürekli ve geçici (arızi) bileşenlere dayanmaktadır. Sürekli tüketim; hanehalkının sürekli 

gelirine göre her dönemde yapmayı planladığı tüketimdir. Sürekli gelir de; servet 

pozisyonunda bir değişme olmaksızın, tüketilebilen maksimum oranda bir tüketim 

birimi olarak tanımlanabilir. Geçici gelir ise; kişilerin devamlı olmasını bekledikleri 

gelirdir. Geçici gelirin, hem sürekli gelir hem sürekli tüketim hem de geçici tüketimle 

ilişkisinin olmadığı kabul edilmektedir. Sürekli Gelir Teorisi’nin test edilebilmesi için 

sürekli gelir ve sürekli tüketim verilerine ihtiyaç duyulmaktadır fakat bu çok zordur.  

Sürekli Gelir Teorisi bireylerin gelecekteki gelirleri hakkındaki beklentilerine önem 

vermektedir.  

 

            Bir diğer gelir teorisi de Modigliani-Brumberg ve Ando-Modigliani tarafından 

açıklanan Yaşam Boyu Gelir Teorisidir. Teoriye göre, bir ekonomide t dönemindeki 

tüketim, tüketicilerin t döneminde elde ettikleri gelire değil, yaşam boyunca elde etmeyi 

bekledikleri gelire bağlıdır. Teoride tüketimi belirleyen değişkenler cari emek geliri, 

gelecekte beklenen emek gelirlerinin bugünkü değeri ve hane halkının cari dönemde 

sahip olduğu aktiflerin birikimidir. Ayrıca hane halkının yaşının tüketim ve tasarrufta 

etkili olduğunu ve tüketim fonksiyonuna servet değişkenini de dahil edildiği kabul 

edilmiştir. Tüketicilerin kazanma aralığı kısmında tasarrufa odaklandıklarını, aktif 

birikimlerini emeklilik döneminin başında maksimum noktasında olduğu emekliliğin 

sonuna doğruda azaldığı kabul edilmektedir.   

 

            Mutlak Gelir Hipotezi, diğer üç tüketim teorisi için bir referans teorisi olma 

özelliği taşımaktadır. Çünkü Nispi Gelir Teorisi, Sürekli Gelir Teorisi ve Yaşam Boyu 

Gelir Teorisi, Mutlak Gelir Teorisi’nin, ampirik çalışmalarda ortaya çıkan bazı temel 

boşlukları kapatmak amacıyla geliştirilmiştir (Türkmen, 1995, 157). Mutlak Gelir 
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Teorisinin çalışmamızda yer almasının en önemli nedenlerinden biri de diğer teorilerin 

Keynes’in teorisini esas almasıdır. 

 

            Üçüncü bölümde, çalışmanın uygulama kısmının temelinin oluşturan 

eşbütünleşme analizi incelenmiştir. Bu bölümde taklit regresyon, Engle-Granger 

eşbütünleşme testleri ve tahmin yöntemi, hata düzeltme modeli ve Johansen 

metodolojisi yer almaktadır.   

 

            Uygulamamızda öncelikle serilerimizin görsel tespit için grafikleri çıkartılmıştır. 

Grafiklere bakıldığında serilerin her ikisi de trend ve mevsimsel etki içermektedir ve de 

her iki seri de birlikte hareket etmektedir. Bu da serilerin seviyede durağan olmadığı 

anlamına gelmektedir. Öncelikle serileri mevsimsel etkiden arındırıp sonrada birim kök 

testi ADF ile durağan hale getirilmiştir. Her ikisi de birinci dereceden durağan çıkmıştır. 

Bu işlemlerden sonra serilerin uzun dönem boyunca nasıl hareket ettiklerini incelemek 

için E-G eşbütünleşme testi ve Johansen eşbütünleşme testi uygulanmıştır. Fakat sonuç 

grafiklerdeki gibi çıkmamış yani eşbütünleşik değillerdir. Bunun anlamı ise uzun 

dönemde birlikte hareket etmedikleridir. Zaten yapılan Granger nedensellik test 

sonuçları da serilerin birbirinin nedenseli olmadığıdır. Yani eşbütünleşme testlerinin 

sonuçları pek de şaşırtıcı değildir. 

  

            Eşbütünleşme testlerinden sonra, tekrar seriler arasındaki ilişkiyi inceleme adına 

etki-tepki fonksiyonlarına ve varyans ayrıştırmasına bakılmıştır. Etki-tepki analizinde 

de sonuç değişmemiş; ilk üç dönemde küçük etkilenmeler olsa da üçüncü periyottan 

sonra serilerde etkiler görülmemiştir. Başka bir deyişle; serilerimiz birbirlerinden 

önemli bir şekilde etkilenmemektedir. Varyans ayrıştırmasında ise tüketim değişkeninin 

çoğunlukla kendi gecikmeli değerlerinin etkisi altında kaldığı görülmektedir. 

Tablolardan elde edilen sonuçlara bakıldığında; gelir değişkeninin tüketim değişkenini 

açıklamada yetersiz olduğudur.  
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