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ÖZET 

Planlama Uzmanlığı Tezi 

DİNAMİK STOKASTİK GENEL DENGE MODELİ TAHMİNİYLE 
TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN MAKROEKONOMİK ŞOKLARIN 

İNCELENMESİ  

İbrahim Barış ÜNAL 

Dinamik stokastik genel denge modelleri (DSGD) Lucas kritiğinden bağımsız, 
ekonomik birimlerin rasyonel beklentilere sahip olduğu, mikro temellere dayalı ve Yeni 
Keynesyen iktisat teorisinin ortaya koyduğu piyasa aksaklıklarını dikkate alan bir yapıya 
sahiptir. Son yirmi yılda model tahmin tekniklerinde ve programlama dillerinde meydana 
gelen gelişmelerle birlikte makro iktisadın temel ilgi alanlarından biri haline gelen bu 
modeller, günümüzde birçok merkez bankası ve politika yapıcı kuruluş tarafından yoğun 
olarak kullanılmaktadır. DSGD modelleri politika analizi için tutarlı bir çerçeve sağlayan 
güçlü araçlardır. Bu modeller ekonomideki dalgalanmaların kaynaklarını belirlemede, yapısal 
değişimlerin nedenlerini açıklamada, politika değişimlerinin etkilerini tahmin etmede ve 
ekonominin dinamikleri arkasındaki itici güçleri izlemede etkindir. 

Bu çalışmada temel amaç, Türkiye ekonomisinin yapısı içindeki aktarım 
mekanizmalarını ortaya koyan, ekonominin yapısal parametreleriyle makro değişkenleri 
arasındaki bağlantıyı kuran tutarlı bir genel denge modeli oluşturarak, iktisadi dalgalanmaların 
farklı evrelerini ekonomik şokların içinde gözlemleyebilmek ve şokların makroekonomik 
değişkenler üzerindeki etkilerini her bir dönem bazında ayrı ayrı inceleyebilmektir. Ayrıca, 
önemli makroekonomik değişkenlerin arkasındaki itici güçlerin belirlenerek, makroekonomik 
amaçlara ulaşma doğrultusunda oluşturulacak politikalara katkı verilmesi hedeflenmektedir.  

Bu kapsamda, Türkiye ekonomisinin 2003Ç2:2017Ç2 dönemi için dışa açık küçük 
ekonomi DSGD modeli geliştirilmiş olup, model diğer yöntemlere göre sahip olduğu 
avantajlara bağlı olarak Bayesci yaklaşım ile tahmin edilmiştir. Modelin yapısı içinde 52 
parametrenin tahminine yer verilmiştir. Tahmin edilen bu parametrelerden 18 tanesi dışsal 
şoklara ait parametrelerdir. Modelin reel ekonomiyle örtüşen bir genel denge yapısına sahip 
olması amacıyla piyasa aksaklıkları dikkate alınmıştır. Bu doğrultuda ekonomik birimlerin 
davranışlarını doğrudan etkileyen fiyat ve ücret yapışkanlıkları, yatırım uyarlama ve sermaye 
kullanım maliyetleri, tüketim alışkanlık parametresi ve finansal sürtünmeler modelin yapısına 
dâhil edilmiştir.  

Model sonuçları politika faizinin tüketici enflasyonundaki artışlara tepkisinin düşük 
düzeylerde kaldığını, benzer şekilde politika faizindeki artışların da tüketici enflasyonu 
üzerinde yeterince aşağı yönlü baskı oluşturmadığını göstermektedir. Ülke risk priminin 
büyüme ve tüketim dışında kalan reel ve nominal makroekonomik değişkenlerin tamamı 
üzerinde önemli ölçüde etkin olduğu görülmektedir. Türkiye ekonomisinin büyüme 
dinamikleri üzerinde sırasıyla kalıcı teknoloji, tüketim ve para politikası şokları en güçlü 
etkiye sahiptir. Finansal sürtünmeler, yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı şokların aktarım 
mekanizması kanalıyla ekonominin geneline yayılımını etkilemekte olup modelin 
açıklayıcılığını güçlendirmektedir. 

Anahtar kelimeler: DSGD, Bayesci tahmin, finansal sürtünmeler, para politikası, 
dışsal şok, ülke risk primi, kalibrasyon, önsel dağılım, sonsal dağılım 
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ABSTRACT 

Planning Expertise Thesis 

THE ANALYSIS OF MACROECONOMIC SHOCKS ON TURKISH 
ECONOMY WITH DYNAMIC STOCHASTIC GENERAL EQUILIBRIUM 

MODEL 

İbrahim Barış ÜNAL 

The Structure of Dynamic Stochastic General Equilibrium Models (DSGE) do not 
hinge upon Lucas critic but relies on microeconomic foundations and takes into account 
market imperfections manifested within the New-Keynesian Theory and assumes that 
economic units have rational expectations. These models, that have become a prominent 
interest area in macroeconomics due to the developments in forecasting and programming 
techniques during the last twenty years, have been in common usage by central banks and 
policymaking institutions. The DSGE models are strong instruments that provide consistent 
framework for policy analysis. These models are efficient in determining sources of economic 
fluctuations, explaining causes of structural transformations, estimating impacts of policy 
changes and monitoring driving forces behind economic dynamics. 

The main aim of this thesis study is to behold the different stages of economic 
fluctuations within economic shocks and to examine period-based solitary effects of these 
shocks on economic variables, by developing a general equilibrium model which reveals the 
transmission mechanisms within Turkey’s economic structure and contains the links between 
structural parameters of the economy and macro variables. Besides, by determining the driving 
forces behind the crucial macro-economic variables, especially growth dynamics, it’s aimed 
to contribute to the policies to be designed to reach macroeconomic objectives. 

In this context, a DSGE model has been setup for the Turkish Economy which spans 
the time period of 2003:Q2-2017Q2 and it was estimated using the Bayesian-approach due to 
some significant advantages of the methodology. 52 estimated parameters, including 18 
external shocks, are given place in the model. In order to attain a model that is consistent with 
the real economy, market imperfections have also been accounted. Accordingly; the factors, 
with direct effect on the behavior of economic units, such as price and wage stickiness, 
investment adjustment and capital utilization costs, consumption preference parameter and 
financial frictions are also included within the structure of the model.  

Estimation results indicate to a low level of reaction of consumer inflation to the policy 
interest rate, and reciprocally it also shows that the downward pressure from the policy interest 
rise on consumer inflation is at insufficiently low levels. It’s observed that the country risk 
premium is significantly effective on all nominal and real economic variables except growth 
and consumption. The largest effects on the growth dynamics of Turkey are stemmed from 
technology, consumption and monetary policy shocks, respectively. Inclusion of financial 
frictions in the model is enhancing the explanatory power of the model by affecting 
dissemination of domestic and external shocks through the conduciveness of transmission 
mechanism. 

Keywords: DSGE, Bayesian estimation, financial frictions, monetary policy, external 
shocks, country risk premium, calibration, prior distribution, posterior distribution 
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dikkate almakta, piyasanın kendi içinde dengesini oluşturacağı varsayımını 

reddetmektedir. Bu nedenle yatırım kararlarından tüketime, fiyatların oluşumundan 

ücretlerin belirlenmesine kadar piyasada oluşabilecek aksaklıklar, reel ve nominal 

sürtünmeler vasıtasıyla modelin yapısına dâhil olmaktadır. Böylelikle, ekonominin 

gerçek piyasa koşullarıyla örtüşen daha tutarlı çıktıların oluşması sağlanmaktadır. 

DSGD modelinin temel özellikleri modelin ismiyle de açıklanabilir. Modelin 

dinamik yapısı değişkenlerin zaman içindeki hareketlerine odaklanması sonucu ortaya 

çıkmaktadır. Model, ekonomik birimlerin sadece bir dönemiyle ilgili değil dönemler 

arası denge koşuluyla da ilgilenmektedir. Bu nedenle, modelin yapısı içinde cari 

değerin yanı sıra geçmiş ve gelecekteki değerler de dikkate alınmaktadır. Model zaman 

içerisinde hareket eden dinamik ekonomiyi rastgele şoklara (teknolojik değişme, arz, 

talep, para ve maliye politikası şokları gibi) açık hale getirdiği için stokastik özelliğe 

sahip olmaktadır. Modelde ekonomi bir bütün olarak ele alınıp incelenmektedir. 

Modelin içindeki bloklar davranışsal denklemlerden elde edilen arz ve talep 

denklemleriyle gösterilmektedir. Buna bağlı olarak ekonomi firmalar,  hanehalkı, 

hükümet, merkez bankası olmak üzere bütün piyasa aktörlerini içerdiği ve bu 

birimlerin karar ve tercihlerinin toplamını göz önüne alarak uygun bir makroekonomik 

çerçeve oluşturduğu için genel denge modelidir.  

 DSGD modelleri bu yapısıyla politika analizi için tutarlı bir çerçeve sağlayan 

güçlü araçlardır. Bu modeller ekonomideki dalgalanmaların kaynaklarını belirlemede, 

yapısal değişimlerin nedenlerini açıklamada, politika değişimlerinin etkilerini tahmin 

etmede ve politika analizleriyle ilgili karşı olgusal deneyleri (simülasyon tekniğiyle 

farazi durumları analiz edebilme) uygulamada etkindir. Ekonomi dinamiklerinin daha 

iyi izlenmesini sağlayan DSGD modelleri, aynı zamanda bu dinamiklerin arkasındaki 

sürükleyici güçlerin de ortaya konulmasına yardımcı olmaktadır. Bu modeller kısa 

dönem devresel dalgalanmaların yanı sıra ekonominin uzun dönem büyüme 

patikasıyla da ilgilenmektedir. Model içinde şokların kaynakları belirlenebildiği gibi,  

ileriye dönük simülasyonlar da yapılabilmektedir. Ayrıca, bu modeller aracılığıyla 

politika değişimleri ve alternatif politikaların etkileri ile uygulanan politikaların 

dönem sonu çıktıları değerlendirilebilmektedir. 

 

  1 
 

GİRİŞ 

Dinamik stokastik genel denge (DSGD) modelleri son yirmi yılda makro 

iktisadın temel ilgi alanlarından biri haline gelmiştir. DSGD modellerinin, Keynesyen 

yapıdaki büyük ölçekli makroekonometrik ve Reel İş Çevrimleri (RİÇ) modellerinin 

eksikliklerini ortadan kaldırarak daha güçlü teorik ve deneysel ayakları olan model 

yapılarının türetilmesi çabasıyla beraber gelişmeye başladığı söylenebilir. Keynesyen 

yapıdaki makroekonometrik modellerin temel sorunları, içerdiği fonksiyonların 

kolaylıkla değiştirilmeye açık olması, fonksiyonel yapıların mikro temellere 

dayanmıyor olması, ekonomi içindeki karar alma birimlerinin geleceğe dair 

beklentilerinin hesaba katılmaması ve belirli bir politikanın hüküm sürdüğü ortamda 

farklı bir politika duruşu ile ilgili değerlendirme yapmakta yetersiz kalması olarak 

sıralanabilir. Diğer bir ifadeyle Keynesyen yapıdaki modeller Lucas Kritiğinden 

bağımsız değildir.1 Ayrıca, modelin içinde ekonominin denge durumuna yer 

verilmemektedir. RİÇ modelleri bu sorunların bir kısmının üstesinden gelmiştir. 

Ancak RİÇ modellerinin para politikasını büyük ölçüde modelin yapısının dışında 

tutması ve ekonominin içindeki aksaklıkları belirleyen nominal ve reel sürtünmelere 

yer vermemesi bu modellerin en önemli zayıflıklarını oluşturmaktadır.2 Yeni 

Keynesyen olarak da nitelendirilebilecek DSGD modelleri, ekonominin genel 

dengesini oluştururken ekonomik birimlerin arz ve talep dengeleri ile birlikte 

karşılaştıkları kısıtları da dikkate almaktadır. Bu modellerde ekonomik birimler karar 

süreçlerinde geçmişte ne olduğuyla ilgilendikleri kadar ortaya çıkabilecek gelişmelere 

ilişkin olarak da beklentiler oluşturmaktadır. Ayrıca, DSGD modelleri reel ekonomiyi 

                                                 
1 Yeni Klasik iktisadın önemli temsilcilerinden olan Robert Lucas tarafından geliştirilen Lucas Kritiği 
temelde, makroekonomik politika oluşturma sürecinde ekonomik verideki bir değişikliğin etkilerini 
incelerken tarihsel verilerde gözlemlenen ilişkilere dayanarak tahmin yapmanın doğru bir yöntem 
olmadığını ifade etmektedir. Ayrıca, Keynesyen tipi modellerin karar kurallarının yapısal olarak, 
hükümet politikası değişkenlerindeki değişikliklere karşı değişmez bir yapıda olmasının mümkün 
olmadığını ortaya koymaktadır. Lucas Kritiği bölüm 1.1’de detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. 
2 Nominal ve reel sürtünmeler, fiyat, ücret, finans ve reel sektör piyasalarının dengeye gelmesini 
engelleyen aksaklıklar olarak ifade edilebilir. Firmaların ve emeğin fiyatlar ve ücretler üzerinde kısmi 
belirleyici güçlerinin olması yanı sıra, menü maliyetleri, talep dışsallıkları ve para yanılsaması gibi 
faktörler, fiyat ve ücretlerin tam rekabet piyasasında dengeye gelmesine engel olarak, nominal 
sürtünmelerin oluşmasına neden olmaktadır. Benzer şekilde, yatırım uyarlama ve sermaye kullanımı 
maliyeti gibi faktörlerse reel sürtünmelere neden olmaktadır. Nominal ve reel sürtünmelerin ana 
kaynakları birinci bölüm içinde detaylandırılmaktadır. 
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modelin, ileriki aşamalarda geliştirilmeye ve detaylandırılmaya açık bir yapıda olduğu 

dikkate alınmalıdır. 

Çalışma kapsamında, Türkiye ekonomisi için 2003 yılı ikinci çeyreği ile 2017 

yılı ikinci çeyreği arası (2003Ç2:2017Ç2) döneme ait dışa açık küçük ekonomi DSGD 

modeli geliştirilmiştir. Modelde toplam 52 parametre tahmin edilmektedir. Bu 52 

parametrenin 18 tanesi dışsal şoklara ait parametrelerdir. Model, bu yapısıyla büyük 

ölçekli bir DSGD modeli özelliği taşımaktadır. Modelin yapısı kurgulanırken fiyat ve 

ücret yapışkanlıkları, yatırım uyarlama ve sermaye kullanım maliyetleri, tüketim 

alışkanlığı parametresi ve finansal sistemdeki aksaklıkları belirleyen nominal ve reel 

sürtünmeler dikkate alınarak reel ekonominin yapısıyla tutarlı bir genel dengenin 

oluşturulması sağlanmaktadır.  

Model tahmininde Bayesci yöntem kullanılmaktadır.3 Bayesci yöntemde 

model parametreleri için tahmin ve ayarlama (kalibrasyon) bir arada kullanılmaktadır. 

Bu yöntemin temel avantajı, ekonomideki mevcut koşullara modelin uyumunun 

sağlanmasıdır. Bayesci tahmin yöntemi model parametrelerini tahmin etme, modelin 

öngörülerini oluşturma ve model kıyaslamalarını yönetme imkânı vermektedir. Aynı 

zamanda veri seti büyüklüğü küçük olsun ya da olmasın, şoklar oto korelasyona sahip 

olsun ya da olmasın bütün alternatif diğer yöntemlere göre daha iyi sonuçlar 

vermektedir.4 Bu çalışmada Bayesci yöntem kullanılarak tahmin edilen model, 

finansal sürtünmeleri bünyesinde bulundurmasının yanı sıra, ithalatı üç ayrı bileşende 

ele alması ve ölçeğinin büyüklüğü itibarıyla Türkiye ekonomisine ilişkin yazında ilk 

olma özelliği taşımaktadır.5  

Çalışmanın ilk bölümünde DSGD modellerinin iktisat yazını içinde gelişim 

süreci anlatılmaktadır. Modelin kuramsal altyapısının daha açık bir şekilde ortaya 

                                                 
3 Bayesci yöntem temelde Bayes teoremine dayandırılarak yapılandırılmıştır. Bu yöntem, pek çok 
ekonometrik ve istatistik çalışma alanında kullanılmaktadır. Bayesci yönteminin üzerine kurgulandığı 
Bayes teoremi olasılık kuramı içinde incelenmekte olup bir rassal değişken için olasılık dağılımı içinde 
koşullu ve marjinal olasılıklar arasındaki ilişkiyi gösterir. Bayesci yöntem bölüm 3.1’de detaylı bir 
şekilde açıklanmaktadır. 
4 Toprak, 2014:14 
5 Tersine seçim, ahlaki tehlike gibi para piyasası yapışkanlıkları, finans piyasasında tam rekabet 
dengesinin oluşmasına engel olarak finansal sürtünmelere neden olmaktadır. Finansal sürtünmelerin 
kaynakları birinci bölüm içerisinde, model içinde yer alma biçimiyse 2.10.1 bölümünde 
detaylandırılmaktadır. 
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Bu çalışma, Türkiye ekonomisinin yapısıyla ilgili politika oluşturma ve tahmin 

alma süreçlerinde faydalanılabilir bir araç olabilecek DSGD yapısında bir model 

geliştirmeye odaklanmaktadır. Bu çalışmayla, Türkiye ekonomisinin yapısı içindeki 

aktarım mekanizmasını ortaya koyan, ekonominin yapısal parametreleriyle makro 

değişkenleri arasındaki bağlantıyı kuran politika yapıcılarının karar süreçlerine, daha 

güçlü bir şekilde ekonomik bağlantılar kurarak bilgi sağlayacak, tutarlı bir genel denge 

modelinin temel düzeyde yapısını oluşturmak amaçlanmaktadır. Ayrıca, ekonominin 

karşılaştığı dışsal şoklar ve şokların iktisadi dalgalanmalar içindeki rolünün geliştirilen 

bu model ile test edilmesi bir diğer odak noktasını oluşturmaktadır. Türkiye güçlü 

büyüme performansıyla dünyadaki önemli gelişmekte olan ekonomilerden birisidir. 

Gelişmekte olan ekonomiler gelişmiş ekonomilere kıyasla yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı 

ekonomik şoklara daha duyarlı tepkiler vermektedir. Türkiye ekonomisi son 15 yıl 

içerisinde hem 2008 küresel finansal krizi hem de yurtiçi kaynaklı birçok dışsal şoka 

maruz kalmıştır. Bu çalışmayla, iktisadi dalgalanmaların farklı evrelerini ekonomik 

şokların içinde gözlemleyebilmek ve şokların makroekonomik değişkenler üzerindeki 

etkilerini her bir dönem bazında ayrı ayrı inceleyebilmek hedeflenmektedir. Böylece 

ekonomi içindeki kırılganlıkların ve güçlü yönlerin tespit edilerek negatif yönlü 

şokların etkisini azaltıcı, pozitif yönlü şoklarınsa gücünü artırıcı yapısal değişimlere 

katkı verilebilecektir.  

Bu çalışma, Türkiye ekonomisini sınırlı ölçüde detaylandırmakta ve ileride 

yapılacak daha kapsamlı analizler için temel oluşturacak bir başlangıç çalışması olarak 

nitelendirilebilir. Model geliştirme süreçleri oldukça uzun hazırlık süreleri kapsamakta 

olup bu uzun süreçler sonunda ortaya çıkan modeller ekonomiyi tam olarak yansıtacak 

olgunluğa erişebilmektedir. Dünyada politika yapıcı kuruluşlar tarafından kullanılan 

benzer birçok model, uzun bir hazırlık dönemini kapsayan ve destekleyici diğer 

çalışmaların da katkısı alınarak nihai kullanılabilir araçlara dönüştürülmüştür. Bu 

çalışmada ortaya çıkan modelin de eksiklerinin tamamlanması, model bloklarının 

çeşitli amaçlara cevap verecek şekilde genişletilmesi, ekonomiyi daha detaylı bir 

şekilde ele alacak bir biçime dönüştürülmesi ve reel ekonominin özellikleriyle tam 

uyumlu bir hale getirilmesi uzun bir süre alacaktır. Bu nedenle,  çalışmada ortaya çıkan 
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ele alması ve ölçeğinin büyüklüğü itibarıyla Türkiye ekonomisine ilişkin yazında ilk 
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3 Bayesci yöntem temelde Bayes teoremine dayandırılarak yapılandırılmıştır. Bu yöntem, pek çok 
ekonometrik ve istatistik çalışma alanında kullanılmaktadır. Bayesci yönteminin üzerine kurgulandığı 
Bayes teoremi olasılık kuramı içinde incelenmekte olup bir rassal değişken için olasılık dağılımı içinde 
koşullu ve marjinal olasılıklar arasındaki ilişkiyi gösterir. Bayesci yöntem bölüm 3.1’de detaylı bir 
şekilde açıklanmaktadır. 
4 Toprak, 2014:14 
5 Tersine seçim, ahlaki tehlike gibi para piyasası yapışkanlıkları, finans piyasasında tam rekabet 
dengesinin oluşmasına engel olarak finansal sürtünmelere neden olmaktadır. Finansal sürtünmelerin 
kaynakları birinci bölüm içerisinde, model içinde yer alma biçimiyse 2.10.1 bölümünde 
detaylandırılmaktadır. 
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“Kalkınma Planlarının makro dengelerini oluşturmak” ve ”Geliştirdiği makro 

modeller ile ekonomik ve sosyal politikaların uzun dönemli etkilerini tahmin etmek”, 

Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın görevleri arasındadır. Bu kapsamda, çalışmada 

oluşturulan modelin, ekonomik ve sosyal politikaların kısa ve uzun dönemli 

analizlerine imkân sağlamasının yanı sıra, Kalkınma Planlarının politika 

çözümlemelerine katkı sunması amaçlanmaktadır. Ayrıca, dünyada politika yapıcı 

kurumların birçoğu çok sayıda makroekonomik model kullanarak çalışmalarını 

sürdürmektedir. Bu durum oluşturulan politikaların etkilerini farklı bakış açılarıyla 

sınama imkânı sağlamakta, daha tutarlı analizler yapma olanağı vermekte ve 

politikaların olası etkileri üzerinde karşılaştırma yapılmasını mümkün kılmaktadır. 

Bununla birlikte farklı modellerin çıktılarıyla çalışmak ve sonuçlarını karşılaştırmak, 

modellerin iyileştirilmesine ve gelişimlerine katkı sağlamaktadır. Bu nedenle çalışma 

kapsamında oluşturulan modelin kurumsal kapasitenin geliştirilmesi yönünde katkı 

sağlaması beklenmektedir. 
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konulması amacıyla bu süreç boyunca dönüşümün sağlandığı dönemler kuramsal 

dayanaklarıyla beraber anlatılmaktadır. Ayrıca, DSGD modelleriyle ilgili uygulamalı 

yazına yer verilmektedir. Bu bölümde temel amaç, hem kuramsal hem de uygulamalı 

yazında oldukça karmaşık bir yapıya sahip olan DSGD modellerinin çalışma 

ilkelerinin basit ve kolay anlaşılabilir düzeyde bir kavrayış sağlayacak şekilde 

aktarılmasıdır. 

İkinci bölümde, modelin iktisat yazınıyla uyumlu matematiksel altyapısı 

verilmektedir. Bu kapsamda, model içindeki ekonomik birimlerin her birinin arz ve 

talep koşulları altında dönemler arası dengesini oluşturma süreçleri incelenmektedir. 

DSGD modellerinin 2008 küresel finansal krizini öngörememesi yönteme karşı eleştiri 

tonunun yükselmesine neden olmuştur. Buna bağlı olarak DSGD modellerinin 

içeriğine finansal piyasaların daha derinlemesine yerleştirilmesine yönelik çalışmalar 

yaygınlaşmıştır. Bu çalışmada da finansal blok, finansal sürtünmelere maruz kalan 

girişimciler vasıtasıyla modelin yapısına güçlü bir şekilde eklemlenmektedir. Böylece 

olumsuz yönde etki edebilecek güçlü finansal şokların öngörülmesi ve ekonomideki 

dışsal şokların yayılımına finansal sürtünmelerin etkisinin izlenmesi amaçlanmaktadır. 

İkinci bölümün genelinde temel amaç, nominal ve reel sürtünmeleri ekonomik 

birimlerin davranışlarına dâhil ederek reel ekonomiyle tutarlı temsili bir genel denge 

modelinin oluşturulmasıdır. 

Çalışmanın üçüncü bölümünde, öncelikli olarak modelde kullanılan Bayesci 

tahmin yöntemi tanıtılmaktadır. Sonrasında tahmin sürecinde kullanılan gözlem 

verilerinin ve parametrelerin oluşturulma süreçleri incelenmekte ve tahmin sonrasında 

elde edilen parametrelerin sonsal dağılımları ile etki-tepki fonksiyonlarının dâhil 

olduğu görgül sonuçlar analiz edilmektedir. Bu şekilde modelin ekonomik teoriyle 

tutarlılığı test edilmekte ve dışsal şokların makroekonomik değişkenler üzerindeki 

etkileri incelenmektedir.    

Dördüncü bölümdeyse üçüncü bölümden elde edilen model sonuçlarına bağlı 

olarak analizler bir adım daha ileriye taşınmakta ve Türkiye ekonomisinin dinamikleri, 

itici güçleri ve sorunlu alanları incelenmektedir. 
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temel kaynağı olmayı sürdürmüştür. Özellikle 1960’lar, Keynesyen teorinin hem 

akademisyenler hem de uygulamacılar arasında genel kabul gördüğü ve en parlak 

dönemini yaşadığı yıllardır. Bu akıma paralel olarak 1960’lı yılların başında, 

davranışsal denklemlere dayalı, büyük ölçekli Keynesyen yapıdaki makroekonometrik 

modeller aracılığıyla politika analizleri de yoğun olarak kullanılmıştır.7 

Keynesyen yapıdaki bu makroekonometrik modellerde denklem yapılarının 

belirlenmesinde ve bu denklemlere giren değişkenlerin seçiminde araştırmacının 

tercihleri önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle model ve içerdiği fonksiyonel 

yapılar kolaylıkla değiştirilmeye açıktır. Bu durum, Keynesyen yapıdaki 

makroekonometrik modelleri zayıf kılan birinci unsurdur. Bir diğer sorun, model 

içinde bekleyişlerin tamamen uyarlayıcı yapıda olmasıdır. Bir diğer deyişle, ekonomi 

içindeki birimlerin davranışlarını sadece geçmişte ne olduğu belirlemektedir. Buna 

bağlı olarak ekonomi içindeki birimler karar alma süreçlerinde geleceğe dair 

beklentilerini hesaba katmamaktadır. Bir başka problemli alan, modelin dinamik 

yapısının büyük oranda Phillips eğrisi tarafından açıklanan enflasyon ve işsizlik 

arasındaki değiş tokuşa dayanmakta olmasıdır.8 Bu nedenle modeller 1970’li yıllarda 

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (Organization of the Petroleum Exporting 

Countries, OPEC) tetiklediği krizlerin de etkisiyle ortaya çıkan enflasyon ve işsizliğin 

eşanlı yükselişini açıklamakta zorlanmaktadır. Ayrıca, modellerin kararlı bir dengeye 

sahip olmaması ve temel kabullerinin mikroekonomik temellere dayandırılması 

konusundaki eksiklikler bu modellere karşı dile getirilen diğer eleştirilerdir. 

Keynesyen modellerin teorik yapısına olan güvensizlik ekonomistlerin 

eleştirilerinin odak noktası olmakla beraber Keynesyen iktisada ilk büyük itiraz Milton 

Friedman tarafından gerçekleştirilmiştir.9 Friedman, bu makalesiyle Keynesyen 

ekonominin dayanak noktası olan Phillips eğrisinin zannedildiği gibi sabit olmayıp 

işsizlik ile fiyatlar arasında bir değiş tokuş olmayabileceğini ifade etmiştir.10 

Friedman’ın teoriye eleştirisinin sadece politika eksenli olması ve yöntem olarak 

                                                 
7 Gürkaynak ve Tille, 2017:9 
8 Slanicay 2014:147 
9 Friedman, 1968 
10 De Vroey ve Malgrange, 2011:8 
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1. DİNAMİK STOKASTİK GENEL DENGE MODELLERİNİN GELİŞİM 

SÜRECİ 

Ekonomik modelleri anlamanın en iyi yolu, bugünkü biçimlerine ulaşma 

süreçlerinin makroekonomi tarihi içinde nasıl şekillendiğini görmekten geçmektedir. 

Yeni Keynesyen yapıdaki DSGD modellerinin politika analizinde kullanımı, 

makroekonomide uzun bir dönemdir süregelen biçimsel modelleme yapısının en son 

vücut bulmuş şeklidir. DSGD modellerinin gelişim sürecinde, üç önemli dönüm 

noktasının varlığından söz etmek mümkündür. Bu dönüm noktalarından birincisi, 

1970’lerde politika analizlerinde yaygın olarak kullanılan Keynesyen modellerin 

teorik yapısının, Yeni Klasik iktisadın en önemli temsilcilerinden olan Robert Lucas 

tarafından ciddi eleştirilere uğraması ve buna bağlı olarak alternatif arayışlarının 

artmasıdır. İkincisi, Reel İş Çevrimleri (RİÇ) teorisidir.6 Üçüncü dönem, RİÇ teorisi 

temel alınarak bir anlamda yeni nesil DSGD modellerinin kurulduğu ve Lucas başta 

olmak üzere Yeni Klasiklerin eleştirilerine cevap verilmekle birlikte, karşı eleştirilerin 

de yükseldiği, Yeni Keynesyen olarak nitelendirilen ekonomistlerin ön plana çıktığı 

dönemdir. Bu bölümde öncelikli olarak DSGD model yapısının teorik altyapısının 

daha açık bir şekilde ortaya konması amacıyla söz konusu dönemler teorik 

dayanaklarıyla beraber anlatılmaktadır. Bunun yanı sıra, matematiksel olarak oldukça 

karmaşık bir yapıya sahip olan DSGD modellerinin çalışma prensibinin anlaşılması 

açısından, Yeni Keynesyen varsayımlar altında basit denklemlere dayalı yapısına yer 

verilmektedir. Son olarak, DSGD modellerinin politika analizi oluşturma açısından 

güçlü-zayıf yönlerine ve uygulamalı yazınına değinilmektedir. Bu bölümde temel 

amaç, hem teorik hem de uygulamalı yazınıyla oldukça karmaşık bir yapı içeren 

DSGD modellerinin çalışma mantığının anlatılmasıdır. 

1.1. Keynesyen Modeller ve Lucas Kritiği 

John Maynard Keynes’in 1936 tarihli “İstihdam, Faiz ve Paranın Genel 

Teorisi” (The General Theory of Employment, Interest and Money) adlı kitabı ile 

ortaya koyduğu teoriler, 1970’li yılların başına kadar yeni makro iktisat düşüncesinin 

                                                 
6 Kydland ve Prescott, 1982 
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7 Gürkaynak ve Tille, 2017:9 
8 Slanicay 2014:147 
9 Friedman, 1968 
10 De Vroey ve Malgrange, 2011:8 
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değişken olan tüketimin, mikroekonomik temellere dayanarak açıklanması 

gerekmektedir. Bu nedenle tüketim davranışının incelenmesi hanehalkı düzeyinde 

başlamaktadır. Dengeden kasıt ise, hanehalkı tüketimi talep ederek faydasını 

azamileştirmek isterken bir taraftan da emek arz etmektedir. Aynı zamanda bu 

davranışlarını bir bütçe kısıtı altında yaparak dengesini oluşturmaktadır. Ayrıca, denge 

için çözüm oluşturulurken zaman içinde hemen değişmeyen yapısal parametreler 

kullanıldığından kısa ve orta vade ekonominin dengesi için daha tutarlı tahminler 

üretilebilmektedir. 

Lucas’ın Keynesyen teoriye en sert eleştirisi “Lucas Kritik” adıyla da bilinen 

“Ekonometrik Politika Değerlendirmesi: Bir Eleştiri” (Econometric Policy Evaluation: 

A Critique) adlı çalışmasıdır.14 Lucas, çalışmasında dönemin ekonometrik 

modellerinin, alternatif politikaların amaçlarını açıklayamayacağını; çünkü bu 

modellerdeki katsayıların belirli bir teoriye bağlı olarak değil ekonometrik yöntemlerle 

üretildiğini ve modellere atanmış bu katsayıların kurumsal politika değişikliklerinden 

bağımsız olduklarını, bir başka ifadeyle etkilenmediklerini ifade etmektedir. Bu 

nedenle, modelin kurucusu, ekonomik birimlerin bir politika değişikliği ile karşı 

karşıya kaldıklarında tutumlarını değiştireceklerini ihmal etmektedir. Sonuç olarak, 

belirli bir politikanın hüküm sürdüğü ortamda tahmin edilen bir ekonominin modeli, 

farklı bir politika duruşu altında değerlendirme yapmak için yetersiz kalmaktadır. Bir 

başka ifadeyle, modeller yeni bir politikanın sonuçlarını tahmin ederken geçmişe 

dayalı verileri ve bu verilerin ürettiği parametreleri kullanmaktadır. Diğer taraftan, 

politika değişimi karşısında bu parametrelerin davranış biçimlerinin de değişmesi 

gerekmektedir. Bu durum modelden alınan sonuçların yanıltıcı olmasına neden 

olmaktadır. Lucas’a göre, ekonominin temelleri, ekonomik birimlerin tercihleri ve 

teknolojik kısıtlar kullanılarak türetilen yapısal modeller, alternatif politika 

değerlendirmelerinin yapılabilmesi için güçlü bir temel oluşturabilmektedir. Lucas’ın 

ortaya koyduğu eleştiri aynı zamanda Muth tarafından ortaya atılan rasyonel 

                                                 
14 Lucas, 1976 
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Keynesyen kavramsal çerçeve içinde kalması nedeniyle yapılan eleştiriler bir anlamda 

içsel olarak nitelendirilmiştir. Bununla birlikte, Keynesyen iktisada ve modelleme 

yapısına en büyük eleştiri, makroekonominin seyrini değiştiren politika çıkışı ve 

metodu ile birlikte, Yeni Klasik iktisadın lider karakteri olarak ifade edilebilecek 

Robert Lucas tarafından getirilmiştir. 

Yeni Klasik iktisadın iki temel hareket noktası söz konusudur. Bunlardan 

birincisi, piyasanın daima dengede olduğu iddialarına temel teşkil eden, bireylerin 

tüketim ve yatırım gibi ekonomik kararlarında sadece reel faktörleri dikkate aldıkları 

vurgusudur. İkincisi ise, bireylerin rasyonel beklentiler içinde olduğu iddiasını işaret 

eden, bireylerin ekonomiyi değerlendirmede sistematik hata yapmamaları ve istikrarlı 

davranmalarıdır.11 Lucas’ın bu hareket noktalarını kullanarak Keynesyen teoriye karşı 

koyduğu eleştirileri ilk etapta iki başlık altında toplamak mümkündür. Birincisi, 

yapılan modellemelerin metodolojik yapısıyla ilgilidir. Lucas’a göre kurulan 

modellerin mikro temeller üzerinden oluşturulması gerekmektedir. İkincisi ise, 

Keynesyen ekonominin devre dışı bıraktığı denge disiplinidir. Lucas, ekonomik model 

kurulurken denge disiplininin sadık kalınması gereken bir unsur olduğunu 

düşünmektedir. Bu denge yapısı, bireysel çıkar ve piyasa dengesi şeklinde iki koşul 

içermektedir.12 Lucas’a göre söz konusu denge disiplini, eksik mikro temellere ve 

ekonomik birimlerin rasyonel olmayan davranışlarına bağlı olarak modellerde ortaya 

çıkan dengesizlikleri reddetmektedir.13  

Bir bakıma Keynesyen yöntem, denge disiplinini ortadan kaldırarak birey 

davranışının önemli yönlerini, tercihlerini ve yaptıklarını dikkate almadan bu 

davranışları açıklama girişiminde bulunmaktaydı. Örneğin, tipik bir Keynesyen 

modelde tüketim davranışı belirli bir kısıtlamaya tabi olmaksızın zaman serisi içinde 

aldığı değerler aracılığıyla modelde ilgili eşitliklerin içine girmektedir. Tüketimin 

kendisinin açıklanmasıysa, araştırmacının tercihlerine bağlı değişkenlerle 

ilişkilendirilip yine belirli bir kısıtlamaya tabi olmaksızın zaman serisi verileri 

kullanılarak yapılmaktadır. Lucas’ın ortaya koyduğu yapı içinde makroekonomik bir 

                                                 
11 İslatince, 2002:17 
12 Lucas ve Sargent, 1979:15 
13 Lucas, 1981:221 
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değişken olan tüketimin, mikroekonomik temellere dayanarak açıklanması 

gerekmektedir. Bu nedenle tüketim davranışının incelenmesi hanehalkı düzeyinde 
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“Ekonometrik Politika Değerlendirmesi: Bir Eleştiri” (Econometric Policy Evaluation: 

A Critique) adlı çalışmasıdır.14 Lucas, çalışmasında dönemin ekonometrik 

modellerinin, alternatif politikaların amaçlarını açıklayamayacağını; çünkü bu 
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dayalı verileri ve bu verilerin ürettiği parametreleri kullanmaktadır. Diğer taraftan, 

politika değişimi karşısında bu parametrelerin davranış biçimlerinin de değişmesi 

gerekmektedir. Bu durum modelden alınan sonuçların yanıltıcı olmasına neden 

olmaktadır. Lucas’a göre, ekonominin temelleri, ekonomik birimlerin tercihleri ve 

teknolojik kısıtlar kullanılarak türetilen yapısal modeller, alternatif politika 

değerlendirmelerinin yapılabilmesi için güçlü bir temel oluşturabilmektedir. Lucas’ın 
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14 Lucas, 1976 
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nedenle, DSGD modellerinin RİÇ modeli ve Yeni Keynesyen modeller olarak sadece 

iki gruba ayrılabileceği ifade edilebilir.20 Lucas’ın kurduğu modellerin bu sınıflamanın 

içine alınmamasının altında yatan temel sebep, ekonominin sadece bir bölümü ile ilgili 

kısmi denge analizlerinin yapılmış olmasıdır. Nitekim Lucas kurduğu modellerde ya 

bir firmanın yatırım davranışlarını incelemekte ya da hanehalkının davranış biçimini 

arz boyutunu modellemeden ortaya koymaktadır. Bu nedenle, Kydland ve Prescott’un 

1982 tarihli çalışmaları gerçek anlamda ilk DSGD modeli olarak kabul edilebilir.21 Bu 

çalışmayla birlikte gelişen RİÇ modelleri, aslında Lucas’ın niteliksel olarak 

betimlediği model yapısının niceliksel bir model yapısına dönüştürülmesidir. Model, 

ekonominin reel tarafına odaklanmakta ve parasal kısım göz ardı edilmektedir. Esnek 

fiyatlar altındaki bir ekonomide iktisadi dalgalanmaları açıklamada, bazı reel şoklar 

ve stokastik büyüme modeli kullanılmaktadır. Bu nedenle, model Lucas’ın denge 

disiplini özelliklerini taşımakla birlikte, en çarpıcı değişiklik, modelin teknolojik 

şokları içine katacak şekilde değişime uğramasıdır. Bir diğer önemli özelliği ise 

niceliksel bir yapıya sahip olmasıdır. Bu durum modelin deneysel olarak da 

uygulanmasına izin vermektedir.22  

Kydland ve Prescot’un çalışmalarındaki temel amaç iktisadi dalgalanmaların, 

ekonomik ajanların dışsal teknolojik şoklara en iyi şekilde uyarlanmasının bir sonucu 

olarak açıklanabileceğini göstermektir. Bu nedenle RİÇ modelleri politika çıkarımları 

açısından incelendiğinde, iş çevrimlerinin arkasında yatan neden olarak reel 

değişkenlerin, özellikle de verimlilik şoklarının ön plana çıktığı görülmektedir. 

Modelin yapısı içinde reel veya nominal hiçbir sürtünme bulunmamaktadır. Birimler 

model içindeki şoklara en uygun tepkileri vermektedir. Üstelik RİÇ kuramı açısından 

ekonomik politikanın iktisadi dalgalanmalar içindeki iniş ve çıkışlara müdahale etmesi 

arzu edilir bir seçim olarak görülmemektedir. Çünkü RİÇ modelleri açısından bu iniş 

ve çıkışlar şoklara karşı ekonomik birimlerin verdiği en uygun tercihlerdir. Ayrıca, 

RİÇ modelleri teknolojik gelişmeye yeni bir çıkarım sunmaktadır. Ekonomistler 

geleneksel olarak teknolojik gelişmeyi, iş çevrimlerinden bağımsız olarak uzun 

                                                 
20 Gali, 2008:5 
21 Slanicay, 2014:148 
22 Woodford, 1999:25-26 
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beklentiler hipotezini15 de içermektedir.16 Bu durum,  beraberinde ekonomik 

birimlerin katıldıkları piyasada sahip oldukları bilgi oranında, piyasanın ortaya 

çıkaracağı sonuçları tahmin edebilme yeteneğine sahip olmalarını getirmektedir. Diğer 

bir ifadeyle, model kurucusunun nesnel bekleyişleri ile ekonomik birimlerin öznel 

bekleyişleri ortalama olarak örtüşmektedir. Bu görüş, ekonomik teori ve modelleme 

açısından radikal bir değişiklik ortaya koymaktadır. Çünkü ekonomik birimler bu yapı 

altında, geriye bakış özelliğinden ziyade ileriye bakan bir yapı şeklinde tasvir 

edilmektedir. Bu bakış açısını çok basit bir şekilde örneklemek gerekirse, model içinde 

𝑡𝑡 döneminde davranışı açıklanmak istenen herhangi bir değişkenin ilgili denklem 

yapısının içine, o değişkene ait (𝑡𝑡 + 1) dönemine ait beklentilerin de yerleştirilmesi 

şeklinde ifade edilebilir. 

Bütün bu tartışmalarla 1970’lerde makroekonominin gündemine hâkim olan 

Yeni Klasik iktisat anlayışının teorik altyapısı, dönemin sonuna gelindiğinde reel 

ekonominin gerçeklerini açıklamada yetersiz kalmıştır. Sürekli piyasa dengesi, eksik 

bilgilenme varsayımı ve sadece beklenmeyen parasal sürprizlerin reel hasılayı 

değiştireceği gibi varsayımlar uygulamalı çalışmalar tarafından desteklenmemiştir.17 

1.2. Reel İş Çevrimleri Teorisi 

Kydland ve Prescott’un RİÇ teorisiyle ilgili çalışması makroekonomi teorisi 

ve makroekonomik modelleme açısından önemli bir dönüşümün başlangıcı olarak 

kabul edilmektedir.18 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi de olan iktisatçılar bu 

çalışmalarında Amerikan ekonomisini modellemişler ve RİÇ modelini iktisat yazınına 

kazandırmışlardır.19 Günümüzde kullanılmakta olan Yeni Keynesyen yapıdaki DSGD 

modellerinin atası bir bakıma bu çalışmayla ortaya koyulan model yapısıdır. Bu 

                                                 
15 Rasyonel beklentiler hipotezi bireylerin rasyonel bakış açısına sahip olduklarını, eldeki bilgilere ve 
geçmiş deneyimlerine dayanarak seçimler yaptıklarını ileri sürmektedir. Bu hipoteze göre, ekonomik 
karar birimleri bir değişkenin gelecekte alacağı değerle ilgili bir tahmin yaparken, bu değişkenin 
değerini etkileyeceğini tahmin ettikleri faktörlerin tamamı ile ilgili ellerinde bulunan mevcut bilgiyi en 
etkin şekilde kullanırlar. Bununla birlikte, hipoteze göre ekonomik birimlerin içine düşecekleri 
yanılgılar geçici bir özelliğe sahiptir. 
16 Muth, 1961 
17 Snowdon ve Vane, 2005:267-268 
18 Kydland ve Prescott, 1982 
19 Bari, 2013:6 
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20 Gali, 2008:5 
21 Slanicay, 2014:148 
22 Woodford, 1999:25-26 
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Klasik teoriyi savunanların yaptıkları gibi tam denge analizi yapmayı Hamlet’i 

Hamlet’siz sahnelemeye benzetmektedir.25 

Bu görüşün temsilcileri RİÇ modellerinin eksikliklerini Yeni Keynesyen 

iktisadın varsayımlarıyla geliştirerek günümüzde de kullanılmakta olan Yeni 

Keynesyen DSGD modellerinin oluşumunu sağlamışlardır. RİÇ modelleri ile Yeni 

Keynesyen modeller arasındaki ilişki, RİÇ modellerinin kararlı dengesinin, söz konusu 

piyasadaki bütün aksaklıkların ortaya çıkardığı etkinlik eksikliğinin açıklanmasında 

referans bir ölçüt olarak kullanılmasıdır. Yani Yeni Keynesyen görüş de, ekonomi için 

bir denge durumu belirlenmektedir. Bu dengeyi belirlerken RİÇ modelini kendisine 

temel almaktadır. Öne sürdüğü varsayımları modele işleyerek ekonominin gerçekte 

nasıl bir konumda olduğunu ve bu aksaklıkların ortaya çıkardığı etkinlik eksikliğini 

belirlemekte, nominal ve reel bütün dengesizliklerin derecesine bağlı olarak 

ekonominin ne kadar sürede Reel İş Çevriminin ima ettiği denge noktasına döneceğini 

belirlemektedir. Yeni Keynesyen DSGD modellerinin öncekilerden farklılaşmasını 

sağlayan temel dayanaklar ve bu dayanakların özellikleri iki alt başlıkta sıralanabilir. 

1.3.1. Fiyat ve ücret yapışkanlıkları 

Yeni Keynesyen iktisatçılar, yapışkan fiyat ve ücretlere bağlı olarak piyasa 

temizleyici modellerin kısa dönem iktisadi dalgalanmaları açıklamadığı 

görüşündedirler.26 Ekonomik piyasanın bir kısmı bile yapışkan fiyatlara sahip olsa, bu 

durum diğer sektörleri etkileyebilmekte ve ekonominin geri kalanındaki diğer fiyatlar 

talepteki değişmelere daha az tepki verebilmektedir. Buna bağlı olarak bir sektördeki 

fiyat ve ücret yapışkanlığı yayılabilmekte ve ekonominin daha Keynesyen yönde 

hareket etmesine neden olmaktadır.27 Söz konusu fiyat ve ücret yapışkanlıklarının 

çeşitli nedenleri bulunmaktadır. 

 

 

                                                 
25 Greenwald ve Stiglitz, 1993:24 
26 Piyasa temizleyici modeller, esnek bir ekonomik piyasada arzın talebe eşit olduğu, arz ve talep 
fazlalığının olmadığı denge durumunu ifade eder. Bu piyasada, arz ve talep koşulları altında fiyat ve 
ücretler belirlenirken herhangi bir reel veya nominal sürtünme söz konusu değildir. 
27 Dixon, 1994:390 
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dönemli büyümenin kaynağı olarak görmektedir. Buna karşın bu modeller içerisinde 

teknolojik gelişme doğrudan iş çevrimlerinin ana kaynağı olarak gösterilmektedir.   

Modelin genel yapısı incelendiğinde, karakteristik özellikler açısından Yeni 

Klasik iktisat ile örtüşen RİÇ teorisi, ekonominin genel dengesinin bir model 

içerisinde bütünsel olarak sunulması açısından büyük katkılar sunmaktadır. Buna 

karşın, değişik yöntemler ve veriler kullanılarak yapılan analizlerin tamamında RİÇ 

teorisinin ortaya koyduğu çıkarımlarla ilgili açık çelişkiler içeren kanıtlar ortaya 

çıkmıştır. Teknolojik şoklarla emek girdisinin, teorinin aksine aynı yönlü hareket 

etmemesi, para politikasının en azından kısa dönemde yansız kalmaması, iş 

çevrimlerindeki dalgalanmaların temel nedeninin her zaman teknolojik şoklar 

olmaması başlıca çelişkili noktalardır.23 Bununla birlikte, Yeni Keynesyen iktisatçılar 

ortaya koydukları yeni varsayımlarla bu modelin yapısını değiştirerek hem yeni nesil 

DSGD denilebilecek başka bir model yapısının ilk kurgusunu gerçekleştirmişler hem 

de Yeni Klasik iktisat teorisine karşı yeniden güçlü eleştiriler ortaya koymuşlardır. 

1.3. Yeni Keynesyen Modeller ve Dayanakları 

Yeni Klasik iktisada cevap vermek amacıyla ortaya çıkan Yeni Keynesyen 

iktisat, reel ve nominal katılıkların mikroekonomik temellerini inceleyerek Keynesyen 

iktisada mikro temeller oluşturmaya çalışmaktadır.24 Yeni Klasik iktisat yaklaşımında 

olduğu gibi hanehalkı ve firmaların rasyonel beklentilere sahip olduğu 

varsayılmaktadır. Buna karşın ekonomik birimler, rasyonel beklentilere sahip olup 

ekonomik büyüklüklerdeki değişimleri öngörmeleri durumunda bile nominal fiyatlar 

ve ücretlerdeki yapışkanlıklar, eksik bilgi ve piyasa başarısızlığı gibi varsayımlara 

bağlı olarak ekonomide daima denge durumunun oluşamayacağını savunmaktadırlar. 

Ayrıca, para piyasası yapışkanlıklarına bağlı olarak da ekonomi içinde paranın 

yansızlığının (klasik dikotomi) geçersizliğini ortaya koymaktadırlar. Yeni Keynesyen 

görüş, ekonomide var olan bütün bu aksaklıkları göz ardı ederek RİÇ teorisi ve Yeni 

                                                 
23 Gali ve Rabanal, 2004:20-23 
24 Kazgan, 2016:261 
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25 Greenwald ve Stiglitz, 1993:24 
26 Piyasa temizleyici modeller, esnek bir ekonomik piyasada arzın talebe eşit olduğu, arz ve talep 
fazlalığının olmadığı denge durumunu ifade eder. Bu piyasada, arz ve talep koşulları altında fiyat ve 
ücretler belirlenirken herhangi bir reel veya nominal sürtünme söz konusu değildir. 
27 Dixon, 1994:390 
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kullandıkları varsayılmaktadır. Bu şekilde firmalar fiyatlarını en uygun şekilde 

belirlemede başarısız olsalar bile kârlılıklarını sürdürmektedirler. 

Para Yanılsaması 

Para yanılsaması ekonomik birimlerin karar alma süreçlerinde nominal 

değerleri reel değerlere göre daha fazla dikkate almalarını ifade etmektedir. Diğer bir 

ifadeyle, paranın nominal değeri ekonomik birimler tarafından paranın satın alma gücü 

olarak anlaşılmaktadır. 

Bu konuyla ilgili yapılan deneysel çalışmalar, para yanılsamasının insanların 

çıktıyı algılama biçimlerini ve davranışlarını etkilediğine dair ikna edici kanıtlar ortaya 

koymaktadır. Buna göre, parasal değerde hiçbir değişiklik olmaksızın nominal 

gelirdeki yüzde 2’lik kesintiyi insanlar adil bulmazken yüzde 4 enflasyonun olduğu 

ekonomik bir ortamda yüzde 2’lik gelir artışını mutlulukla karşılamaktadırlar.30 

Ayrıca, para yanılsaması Phillips eğrisi tarafından tanımlanan enflasyon ve işsizlik 

arasındaki negatif yönlü ilişkiyi sağlamada yardımcı olmaktadır. Eğer işçiler ücret 

tekliflerinde referans olarak kendi nominal ücretlerini dikkate alırlarsa, yüksek 

enflasyon dönemlerinde, çalışanlar yüksek nominal ücret artışlarını kabul ettikleri için 

firmalar reel ücretleri nispi olarak düşük tutabilmektedirler. Buna göre yüksek 

enflasyon dönemlerinde daha düşük reel ücretler sayesinde firmalar daha fazla işgücü 

istihdam edebilmektedir.31 

Koordinasyon Başarısızlığı 

Ücret ve fiyat yapışkanlıklarının açıklanmasında koordinasyon başarısızlığı 

önemli bir unsurdur. Nominal talepteki bir gerilemeye fiyatlar aynı oranda bir gerileme 

ile tepki vermemektedir. Bu nedenle oluşan fiyat, ekonominin denge fiyatına eşit 

olarak gerçekleşmemektedir. Oluşan çıktı düzeyi de aslında firmalar ve işçiler 

tarafından gönüllü olarak oluşturulmamaktadır.32 Nominal talepte ortaya çıkan 

gerileme sonrası, ekonominin kendisi her bir iktisadi birim üzerinde bir kısıt haline 

dönüşmektedir. Oluşan fiyat düzeyinde nominal talep yeterli satışı yaratmada yetersiz 

                                                 
30 Shafir ve ark., 1997:351 
31 Romer, 2006:361 
32 Gordon, 1990:1136 

 

  15 
 

Menü Maliyetleri ve Toplam Talep Dışsallığı 

Fiyatların hızlı bir biçimde ayarlanamamasının bir sebebi fiyatları ayarlamanın 

maliyetli oluşudur. Fiyatlarını değiştiren firmaların yeni kataloglara ve yeni fiyat 

listelerine ihtiyaçları vardır. Bunların her biri ise firmalar için ayrı maliyettir. Bu 

maliyetlere menü maliyetleri adı verilmektedir. Menü maliyetleri, firmaların 

fiyatlarını sürekli ayarlamak yerine bazı dönemlerde ayarlamalarına neden olmaktadır. 

Yeni Keynesyen iktisatçılar menü maliyetlerinin tek bir firma için küçük 

olmasına rağmen ekonominin bütünü üzerinde geniş bir etkiye sahip olduğunu ve buna 

bağlı olarak kısa dönem ekonomik dalgalanmalara yol açtığını ileri sürmektedirler. 

Firmalar sadece fiyatları değiştirmek için ödeme yapmak zorunda değildir, bunun yanı 

sıra değişen fiyatlar ile birlikte ortaya çıkan bazı dışsallıklar da bulunmaktadır.28 Bu 

nedenle fiyatların neden yavaş bir şekilde ayarlandığını anlamak için fiyat 

değişmelerindeki dışsallıkların varlığını dikkate almak gerekmektedir. Buradaki 

dışsallıklar bir malın fiyatındaki değişimin diğer firmalar ve ekonomi üzerindeki 

etkilerini ifade etmektedir. Bir firma tarafından fiyat düşürme ekonomideki diğer 

firmalara da yarar sağlamaktadır. Firma, fiyatını düşürdüğü zaman fiyatlar genel 

düzeyi de düşmekte ve bu durum reel geliri artırmaktadır. Daha yüksek gelir ise tüm 

firmaların ürünlerine olan talebin artmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla, bir firmanın 

fiyatını yeniden belirlemesi diğer firmaların ürünlerine yönelik talep üzerinde bir 

etkiye sahip olmaktadır. Literatürde bu etkiye toplam talep dışsallığı adı verilmektedir. 

Aksak Rekabet 

Yapışkan fiyatları açıklamak için piyasada tekelci güce ihtiyaç vardır. Bu 

nedenle firmaların tekelci rekabet piyasasında faaliyet gösterdikleri 

varsayılmaktadır.29 Çünkü tam rekabet piyasasında fiyatı diğer firmalardan daha 

yüksek olan bir firma hiçbir şey satamamakta veya fiyatı daha düşük olan bir firma 

kârlı bir şekilde ürettiğinden daha fazlasını satmakta zorlanmaktadır. Bu nedenle 

firmaların fiyatlarını marjinal maliyetin üzerinde tutmak için piyasa gücünü 

                                                 
28 Mankiw, 1985:532 
29 Blanchard ve Kiyotaki, 1987:655 
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kullandıkları varsayılmaktadır. Bu şekilde firmalar fiyatlarını en uygun şekilde 

belirlemede başarısız olsalar bile kârlılıklarını sürdürmektedirler. 

Para Yanılsaması 

Para yanılsaması ekonomik birimlerin karar alma süreçlerinde nominal 

değerleri reel değerlere göre daha fazla dikkate almalarını ifade etmektedir. Diğer bir 

ifadeyle, paranın nominal değeri ekonomik birimler tarafından paranın satın alma gücü 

olarak anlaşılmaktadır. 

Bu konuyla ilgili yapılan deneysel çalışmalar, para yanılsamasının insanların 

çıktıyı algılama biçimlerini ve davranışlarını etkilediğine dair ikna edici kanıtlar ortaya 

koymaktadır. Buna göre, parasal değerde hiçbir değişiklik olmaksızın nominal 

gelirdeki yüzde 2’lik kesintiyi insanlar adil bulmazken yüzde 4 enflasyonun olduğu 

ekonomik bir ortamda yüzde 2’lik gelir artışını mutlulukla karşılamaktadırlar.30 

Ayrıca, para yanılsaması Phillips eğrisi tarafından tanımlanan enflasyon ve işsizlik 

arasındaki negatif yönlü ilişkiyi sağlamada yardımcı olmaktadır. Eğer işçiler ücret 

tekliflerinde referans olarak kendi nominal ücretlerini dikkate alırlarsa, yüksek 

enflasyon dönemlerinde, çalışanlar yüksek nominal ücret artışlarını kabul ettikleri için 

firmalar reel ücretleri nispi olarak düşük tutabilmektedirler. Buna göre yüksek 

enflasyon dönemlerinde daha düşük reel ücretler sayesinde firmalar daha fazla işgücü 

istihdam edebilmektedir.31 

Koordinasyon Başarısızlığı 

Ücret ve fiyat yapışkanlıklarının açıklanmasında koordinasyon başarısızlığı 

önemli bir unsurdur. Nominal talepteki bir gerilemeye fiyatlar aynı oranda bir gerileme 

ile tepki vermemektedir. Bu nedenle oluşan fiyat, ekonominin denge fiyatına eşit 

olarak gerçekleşmemektedir. Oluşan çıktı düzeyi de aslında firmalar ve işçiler 

tarafından gönüllü olarak oluşturulmamaktadır.32 Nominal talepte ortaya çıkan 

gerileme sonrası, ekonominin kendisi her bir iktisadi birim üzerinde bir kısıt haline 

dönüşmektedir. Oluşan fiyat düzeyinde nominal talep yeterli satışı yaratmada yetersiz 

                                                 
30 Shafir ve ark., 1997:351 
31 Romer, 2006:361 
32 Gordon, 1990:1136 
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sözleşmelerle ilgili en uygun kararlar alınamamakta ve emek piyasası tam olarak 

dengelenememektedir. 

1.3.2. Para piyasası yapışkanlıkları 

Para piyasasında ortaya çıkan yapışkanlıklar da temelde borç alan ve veren 

arasındaki asimetrik bilginin ortaya çıkardığı sonuçlara dayanmaktadır. Sermaye 

piyasası aksaklıkları piyasa şeffaflığının olmadığı denge düzeylerinde ortaya 

çıkmaktadır. Teoride, kredi talebi artışının faiz oranlarını yükseltmesi ve daha fazla 

kredi arzı oluşturması beklenmektedir. Fakat bu durum beraberinde bir takım riskleri 

de getirmektedir. Banka faiz oranlarını artırırsa, aldığı krediyi geri ödeme riski olan 

firmaların piyasada daha etkin olma ihtimali oluşmaktadır. Böylelikle riski yüksek 

firmaların krediye değer olan firmaların yerini alması söz konusudur (Tersine seçim 

problemi). Öte taraftan, yüksek kredi faiz oranları, beklenen getiri oranı yüksek, fakat 

riskli yatırım projelerini gerçekleştirmeye yönelik firmaların varlığını tetiklemektedir 

(Ahlaki tehlike problemi). Bu sebeplere bağlı olarak faizin artması beraberinde riskin 

de artmasını getirdiğinden, riskten kaçınan bankalar kredilerine tayınlama 

getirmektedirler.36 Bunun anlamı bankaların homojen davranış gösteren müşteri 

grupları oluşturmaları ve aynı gruptaki kredi talep eden müşterilere aynı faiz oranını 

teklif etmeleridir. Her grup bir tek risk tipine karşılık gelmektedir. Daha yüksek faiz 

uygulanan riskli müşteri kitlesi, aynı zamanda ödünç aldığı borç miktarında da sınırlı 

tutulmaktadır. Buna karşılık bankaların düşük faiz oranı uyguladığı müşterileri 

tayınlanmamış müşteriler olarak ifade edilebilir. Borçlanma sisteminin bu şekilde 

çalışması finansal sistemde denge faizinin belirlenerek piyasanın dengelenmesini 

engellemektedir. 

Yeni Keynesyenler piyasadaki bütün bu yapışkanlıkları ve aksaklıkları dikkate 

alıp ekonominin genel denge yapısının içine yerleştirerek yeni nesil DSGD modellerin 

oluşumunu sağlamışlardır. İster yeni nesil ister eski yapıda olsun DSGD modellerini 

çok basit bir şekilde aşağıdaki üç eşitlik yoluyla izah etmek mümkündür: 

 

                                                 
36 Greenwald ve Stiglitz, 1993:31 
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kalmaktadır. Bu nedenle, her firma fiyatını belirlerken diğer firmaların fiyat kararlarını 

da beklemek zorundadır. Bunun sonucunda da koordinasyon problemleri ortaya 

çıkabilmektedir. 

Etkin Ücret 

Etkin ücret teorisine göre, kalıcı işsizliğin olması halinde bile firmalar ücretleri 

azaltmamaktadır. Çünkü firmalar ücretleri düşürdükleri takdirde, verimliğin azalması, 

firmaya bağlılığın zayıflaması, işgücü devrinin artması ve işten kaytarma gibi 

olumsuzlukların ortaya çıkacağını bilmektedirler. Bu nedenle, ücretleri düşürme 

yoluna gitmemektedirler. Buna bağlı olarak, piyasada kalıcı bir işsizlik ortaya 

çıkmaktadır.33 

İçerdekiler - Dışardakiler 

İçerdekiler – Dışardakiler teorisine göre firma içindeki eğitilmiş işçileri dışarda 

iş arayan işçilerle tam olarak ikame etmek mümkün olmamaktadır. Çalışmakta olan 

işçiler kendilerinin yerine daha düşük ücretli yeni işçilerin alınmasına tepki 

göstermekte olup verimlilikleri de bundan olumsuz etkilenmektedir. Diğer taraftan, 

yeni işçilerin alınması, hem yeni eğitim maliyeti hem de işgücü devrinin beraberinde 

getirdiği olumsuzluklar demektir.34 Bu nedenle firmalar, düşük ücretle yeni işçi 

çalıştırmanın riskine katlanmak istemeyerek emek piyasasının tam olarak 

dengelenmesine engel olmaktadırlar. 

Örtük Sözleşmeler 

Teoriye göre işverenlerin ve işçilerin risk duyarlılıkları farklı olmakla beraber 

işçiler daha fazla riskten kaçınmaktadır. Bununla birlikte, işçi ve işveren arasında 

asimetrik bilgi problemi ortaya çıkmaktadır. İşçiler, işyerlerinin maliyet, verimlilik ve 

kârlılık gibi koşulları hakkında işverenlerden daha az bilgiye sahipken işverenler de, 

çalıştırdıkları işçilerin emek dışı gelirleri ve çalışma imkânları konusunda işçilerden 

daha az bilgiye sahiptirler.35 İki tarafın da asimetrik bilgiye sahip olması nedeniyle 

                                                 
33 Greenwald ve Stiglitz, 1987:124 
34 Gordon, 1990:1157 
35 Azariadis ve Stiglitz, 1983:8 
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sözleşmelerle ilgili en uygun kararlar alınamamakta ve emek piyasası tam olarak 

dengelenememektedir. 

1.3.2. Para piyasası yapışkanlıkları 

Para piyasasında ortaya çıkan yapışkanlıklar da temelde borç alan ve veren 

arasındaki asimetrik bilginin ortaya çıkardığı sonuçlara dayanmaktadır. Sermaye 

piyasası aksaklıkları piyasa şeffaflığının olmadığı denge düzeylerinde ortaya 

çıkmaktadır. Teoride, kredi talebi artışının faiz oranlarını yükseltmesi ve daha fazla 

kredi arzı oluşturması beklenmektedir. Fakat bu durum beraberinde bir takım riskleri 

de getirmektedir. Banka faiz oranlarını artırırsa, aldığı krediyi geri ödeme riski olan 

firmaların piyasada daha etkin olma ihtimali oluşmaktadır. Böylelikle riski yüksek 

firmaların krediye değer olan firmaların yerini alması söz konusudur (Tersine seçim 

problemi). Öte taraftan, yüksek kredi faiz oranları, beklenen getiri oranı yüksek, fakat 

riskli yatırım projelerini gerçekleştirmeye yönelik firmaların varlığını tetiklemektedir 

(Ahlaki tehlike problemi). Bu sebeplere bağlı olarak faizin artması beraberinde riskin 

de artmasını getirdiğinden, riskten kaçınan bankalar kredilerine tayınlama 

getirmektedirler.36 Bunun anlamı bankaların homojen davranış gösteren müşteri 

grupları oluşturmaları ve aynı gruptaki kredi talep eden müşterilere aynı faiz oranını 

teklif etmeleridir. Her grup bir tek risk tipine karşılık gelmektedir. Daha yüksek faiz 

uygulanan riskli müşteri kitlesi, aynı zamanda ödünç aldığı borç miktarında da sınırlı 

tutulmaktadır. Buna karşılık bankaların düşük faiz oranı uyguladığı müşterileri 

tayınlanmamış müşteriler olarak ifade edilebilir. Borçlanma sisteminin bu şekilde 

çalışması finansal sistemde denge faizinin belirlenerek piyasanın dengelenmesini 

engellemektedir. 

Yeni Keynesyenler piyasadaki bütün bu yapışkanlıkları ve aksaklıkları dikkate 

alıp ekonominin genel denge yapısının içine yerleştirerek yeni nesil DSGD modellerin 

oluşumunu sağlamışlardır. İster yeni nesil ister eski yapıda olsun DSGD modellerini 

çok basit bir şekilde aşağıdaki üç eşitlik yoluyla izah etmek mümkündür: 
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aynı zamanda bu dinamiklerin gerisindeki sürükleyici güçlerin de ortaya konulmasına 

yardımcı olmaktadır. 

Tablo 1.1. Makroekonomik Modellerin Genel Özellikleri 
Keynesyen Yeni Klasik Reel İş Çevrimi Yeni Keynesyen  
 İşsizliğe 

yoğunlaşır. 
 Talep vurgusu öne 

çıkar. 
 Kavramsal araç 

olarak IS-LM 
modelini kullanır. 

 Adaptif 
beklentileri 
dikkate alır. 

 Walrasyan denge 
koşulu yoktur. 

 Piyasa 
başarısızlıkları 
vardır. 

 Piyasaya dışarıdan 
müdahale 
gereklidir. 

 Piyasada arz ve 
talep dengesini 
engelleyen 
sürtünmeler 
mevcuttur. 

 Çok sayıda 
eşitlikten oluşan 
eşanlı denklemler 
içerir. 

 Para politikası bazı 
dönemlerde 
başarılı 
olamayabilir. 
(Büyük Buhran) 

 

 İş çevrimlerine 
yoğunlaşır. 

 Arz vurgusu öne 
çıkar. 

 Rasyonel 
beklentileri 
dikkate alır. 

 Walrasyan denge 
koşulu vardır. 
Piyasa her zaman 
dengededir. 

 Piyasaya dışarıdan 
herhangi bir 
müdahale 
gerekmez. 

 Mikro iktisat 
temeline bağlı 
yapısal 
parametrelerle 
genel denge 
kurulur. 

  Firmalar fiyat 
alıcıdır.  

 Sadece 
öngörülemeyen 
para politikaları 
kısa vadede çıktı 
düzeyini etkiler. 

 Kısmi denge 
modelleri üzerine 
yoğunlaşmaktadır. 

 

 Yeni Klasik 
teorinin 
varsayımlarını 
kabul eder. 

 Ekonominin 
tamamının genel 
dengesinin 
niceliksel olarak 
incelenebilmesine 
olanak sağlar. 

 İş çevrimlerini 
açıklamada 
verimlilik şokları 
ön plandadır. 

 Modelin yapısı 
reel değişkenlere 
odaklanmaktadır. 

 Ekonominin genel 
dengesini mikro 
iktisat teoriye 
bağlı olarak 
oluşturur. 

 Nominal ve reel 
sürtünmelere yer 
vermez. 

 Para politikası kısa 
ve uzun dönemde 
yansızdır. 

 

 Mikroekonomik 
temeller ile 
Keynesyen teoriyi 
güçlendirir. 

 Rasyonel 
beklentileri 
dikkate alır. 

 Toplam arzı 
dikkate alır. 

 Piyasa dengede 
değildir. 

 Piyasa 
dengesizliklerine 
yol açan katılıklar, 
reel ve nominal 
sürtünmeler 
bulunmaktadır. 

 Firmalar fiyat 
yapıcıdır. 

 Öngörülsün veya 
öngörülmesin 
para politikası kısa 
vadede çıktı 
düzeyini 
etkilemektedir. 

 İş çevrimlerini 
açıklamada reel 
şokların yanı sıra 
nominal şoklara 
da yer 
vermektedir. 

 

DSGD modelleri, ekonomide meydana gelen kısa dönem konjonktürel 

dalgalanmaları incelemekle beraber uzun dönemdeki büyüme patikasıyla da 

ilgilenmektedir. Bunların yanı sıra, ekonomideki şokların kaynaklarını 

belirleyebilmekte ve ileriye dönük simülasyonların da yapılmasına izin vermektedir. 
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𝑦𝑦𝑡𝑡 − �̅�𝑦𝑡𝑡 = 𝑐𝑐1(𝑦𝑦𝑡𝑡−1 − �̅�𝑦𝑡𝑡−1) − 𝑐𝑐2𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝜀𝜀1,𝑡𝑡                                                           (1.1) 

𝜋𝜋𝑡𝑡 = 𝑐𝑐3𝜋𝜋𝑡𝑡−1 +  𝑐𝑐4(𝑦𝑦𝑡𝑡 − �̅�𝑦𝑡𝑡) + 𝜀𝜀2,𝑡𝑡                                                                      (1.2) 

𝑖𝑖𝑡𝑡 = 𝑐𝑐5𝜋𝜋𝑡𝑡 +  𝜀𝜀3,𝑡𝑡                                                                                                      (1.3) 

Birinci eşitlikte, çıktı açığı (𝑦𝑦𝑡𝑡 − �̅�𝑦𝑡𝑡) bir önceki dönemin çıktı açığına ve 

nominal faiz oranına (𝑖𝑖𝑡𝑡) bağlı olarak şekillenmektedir. Buna bağlı olarak birinci 

eşitlik ekonomideki talebi belirleyen IS eğrisine karşılık gelmektedir. İkinci eşitlikte, 

enflasyon (𝜋𝜋𝑡𝑡), geçmiş dönem enflasyonuna ve çıktı açığına bağlı olarak 

belirlenmektedir. Bu nedenle 1.2 eşitliği, ekonomideki arz yapısını gösteren Phillips 

eğrisine karşılık gelmektedir.  Genel denge açısından, birinci ve ikinci eşitliğin aynı 

anda dengeye geldiği noktada ekonominin genel dengesi oluşmaktadır. Eğer 

ekonominin dengesi birçok birim arasında parçalara bölünürse her bir bölüm içinde bu 

dengenin oluşması sağlanmaktadır. Son olarak üçüncü eşitlikte nominal faizler 

enflasyonun bir fonksiyonu olarak oluşmaktadır. Buna bağlı olarak 1.3 eşitliği basit 

bir para politikası kuralı olarak adlandırılablir. Her üç eşitlikteki hata terimleri 

(𝜀𝜀1,𝑡𝑡:2,𝑡𝑡:3,𝑡𝑡), sisteme giren dışsal şokları ifade etmektedir. En basit şekliyle model bu 

eşitliklerin üzerine inşa edilmektedir. 

Makroekonomik modellemenin ekonomik yazın içinde gelişim süreci 

boyunca, Keynesyen, Yeni Klasik, Reel İş Çevrimleri ve Yeni Keynesyen teoriye bağlı 

olarak ortaya çıkan model yapılarının özellikleri Tablo 1.1’de özetlenmektedir. 

1.4. Dinamik Stokastik Genel Denge Modellerinin Güçlü ve Zayıf Yönleri 

DSGD modelleri, rasyonel bekleyişlere sahip ve en iyiyi araştıran ekonomik 

birimleri dikkate alarak ekonominin işleyişini ortaya koymaktadır. Bunu yaparken 

ekonominin hem arz yönünü hem de talep yönünü dikkate almaktadır. Bu nedenle 

genel denge çerçevesi üzerine oturan yapı, tutarsızlıkları azaltmakta ve politika 

yapıcıların daha güçlü bir şekilde ekonomik bağlantılar kurmasına izin vermektedir. 

Modelin genel çerçevesi Lucas Kritiğinden bağımsızdır. Bu nedenle alternatif 

politika önerilerini incelemek açısından daha istikrarlı sonuçlar vermektedir. 

Ekonomik dinamiklerin daha iyi bir şekilde anlaşılmasını sağlayan DSGD modelleri, 



 

  20 
 

aynı zamanda bu dinamiklerin gerisindeki sürükleyici güçlerin de ortaya konulmasına 

yardımcı olmaktadır. 

Tablo 1.1. Makroekonomik Modellerin Genel Özellikleri 
Keynesyen Yeni Klasik Reel İş Çevrimi Yeni Keynesyen  
 İşsizliğe 

yoğunlaşır. 
 Talep vurgusu öne 

çıkar. 
 Kavramsal araç 

olarak IS-LM 
modelini kullanır. 

 Adaptif 
beklentileri 
dikkate alır. 

 Walrasyan denge 
koşulu yoktur. 

 Piyasa 
başarısızlıkları 
vardır. 

 Piyasaya dışarıdan 
müdahale 
gereklidir. 

 Piyasada arz ve 
talep dengesini 
engelleyen 
sürtünmeler 
mevcuttur. 

 Çok sayıda 
eşitlikten oluşan 
eşanlı denklemler 
içerir. 

 Para politikası bazı 
dönemlerde 
başarılı 
olamayabilir. 
(Büyük Buhran) 

 

 İş çevrimlerine 
yoğunlaşır. 

 Arz vurgusu öne 
çıkar. 

 Rasyonel 
beklentileri 
dikkate alır. 

 Walrasyan denge 
koşulu vardır. 
Piyasa her zaman 
dengededir. 

 Piyasaya dışarıdan 
herhangi bir 
müdahale 
gerekmez. 

 Mikro iktisat 
temeline bağlı 
yapısal 
parametrelerle 
genel denge 
kurulur. 

  Firmalar fiyat 
alıcıdır.  

 Sadece 
öngörülemeyen 
para politikaları 
kısa vadede çıktı 
düzeyini etkiler. 

 Kısmi denge 
modelleri üzerine 
yoğunlaşmaktadır. 

 

 Yeni Klasik 
teorinin 
varsayımlarını 
kabul eder. 

 Ekonominin 
tamamının genel 
dengesinin 
niceliksel olarak 
incelenebilmesine 
olanak sağlar. 

 İş çevrimlerini 
açıklamada 
verimlilik şokları 
ön plandadır. 

 Modelin yapısı 
reel değişkenlere 
odaklanmaktadır. 

 Ekonominin genel 
dengesini mikro 
iktisat teoriye 
bağlı olarak 
oluşturur. 

 Nominal ve reel 
sürtünmelere yer 
vermez. 

 Para politikası kısa 
ve uzun dönemde 
yansızdır. 

 

 Mikroekonomik 
temeller ile 
Keynesyen teoriyi 
güçlendirir. 

 Rasyonel 
beklentileri 
dikkate alır. 

 Toplam arzı 
dikkate alır. 
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 Piyasa 
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reel ve nominal 
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 Firmalar fiyat 
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 İş çevrimlerini 
açıklamada reel 
şokların yanı sıra 
nominal şoklara 
da yer 
vermektedir. 

 

DSGD modelleri, ekonomide meydana gelen kısa dönem konjonktürel 

dalgalanmaları incelemekle beraber uzun dönemdeki büyüme patikasıyla da 

ilgilenmektedir. Bunların yanı sıra, ekonomideki şokların kaynaklarını 

belirleyebilmekte ve ileriye dönük simülasyonların da yapılmasına izin vermektedir. 
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Güçlü yönlerinin yanı sıra zayıflıkları da bünyesinde bulunduran DSGD 

modelleri, günümüzde dünya çapında politika yapıcı kurumlar ve merkez bankaları 

tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu modeller, özellikle fiyat ve ücret 

yapışkanlıklarını göz önünde bulundurarak enflasyon dinamiklerini inceliyor olmaları 

ve para politikası ile ilgili analizleri ön plana çıkarmaları nedeniyle merkez bankaları 

tarafından daha çok kullanılmaktadır. Tablo 1.2’de öne çıkan DSGD modelleri ve bu 

modelleri kullanan ülke merkez bankaları ile uluslararası kuruluşlara yer 

verilmektedir. 

Tablo 1.2. Ülke Merkez Bankalarının ve Uluslararası Kuruluşların Kullandıkları 
Dinamik Stokastik Genel Denge Modelleri 

Ülke / Kuruluş Modelin İsmi Hazırlandığı 
Yıl 

Amerika Birleşik Devletleri, 
Federal Rezerv Bankası, 
(Fed) 

Tahmin Edilmiş Dinamik Optimizasyon 
Modeli (EDO) 

2010 

Avrupa Merkez Bankası Avro Bölgesinin Modeli (NAWM) 2008 

Brezilya Merkez Bankası Bayesci Yaklaşımla Stokastik Analitik 
Model (SAMBA) 

2011 

İngiltere Bankası İngiltere Bankası Çeyreklik Model 
(BEQM) 

2006 

İsrail Bankası İsrail Ekonomisi Modeli (MOISE) 2012 

İsveç Riksbank İsveç Ekonomisi Çalışmaları için 
Riksbank Toplulaştırılmış Modeli 
(RAMSES 2) 

2013 

Kanada Bankası Ticari Hadler Ekonomik Modeli 
(ToTEM 2) 

2013 

Polonya Ulusal Bankası Politika Analizi ve Tahmin için DSGD 
Modeli (POLISH) 

2012 

Romanya Ulusal Bankası Romanya Ekonomik Modeli (REM) 2015 

Şili Merkez Bankası Analiz ve Simülasyon için Şili Modeli 
(MAS) 

2005 

Norveç Bankası Norveç Ekonomik Modeli (NEMO) 2008 

Uluslararası Para Fonu 
(IMF) 

Global Ekonomi Modeli (GEM, 
çeyreklik), Küresel Bütünleşik Parasal 
ve Mali Model (GIMF, yıllık)  

GEM (2008) 

GIMF (2013) 
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Ayrıca, bu modeller aracılığıyla politika değişimleri ve alternatif politikaların etkileri 

ile uygulanan politikaların dönem sonu etkileri değerlendirilebilmektedir. 

Buna karşın bireysel rasyonelliğin temel bir varsayım olarak görülmesi reel 

ekonominin işleyişi açısından her zaman tutarlılık oluşturmamaktadır. Modelin yapısı 

içinde, hanehalkı ve firmalar ile üretilen mallar çoğunlukla türdeş bir yapıda olup 

ayrışıklık model içinde çok kısıtlı olarak yer almaktadır. Bu durum ekonominin genel 

dengesi varsayımlarında basitleştirmeye neden olmaktadır. 

Özellikle 2008 küresel finansal krizinin ardından DSGD modellerin yapısıyla 

ilgili ciddi soru işaretleri oluşmuştur. Ortaya çıkan birincil sorun, krizin en önemli 

nedenlerinden olan finansal sistemin modeller içinde kendisine yeterince yer 

bulamamasından kaynaklanmaktadır. Kriz sonrası dönemde oluşturulan yeni DSGD 

modellerde finansal sistem çok daha detaylı bir şekilde modelin yapısına 

eklemlenmekle beraber, teorinin genel yapısının değişip değişmeyeceğiyle ilgili soru 

işaretleri henüz giderilememiştir. 

DSGD modellerindeki bir diğer zayıf nokta, sonuç itibarıyla bir denge modeli 

olmasına bağlı olarak yapılabileceklerin sınırlarıyla ilgilidir. Model içinde şartlar ne 

olursa olsun kendi en iyisine ulaşmak isteyen ekonomik birimler mevcuttur. Model 

içinde piyasa sisteminin çalışmasında ortaya çıkan engeller veya ticaret sisteminde 

meydana gelen bir çöküş gibi aksaklıklar her ne kadar reel ve nominal sürtünmeler ve 

piyasa aksaklıkları ile modele dâhil edilmiş olsa da ekonominin nihayetinde dengeye 

ulaşmasının önünde bir engel teşkil etmemektedir. Ekonomi ne olursa olsun sonunda 

kendi dengesine dönmektedir. 

Sorunun bir diğer yönü çok makroekonominin finansal kriz sonrası yaşadığı 

problemler ve bu problemlerin modellerin genel teorisi üzerinden değerlendirilmesi 

olarak da düşünülebilir. Özellikle 2008 küresel finansal kriz sonrası yeniden Keynes’in 

genel teorisine dönme ihtiyacı seslendirilmeye başlanmıştır. Bu bakış açısına göre 

durgunlukları ve ekonomik bunalımları anlamlandırmak için en iyi çerçeve hala 

Keynesyen iktisat olarak görülmektedir.37 

                                                 
37 NY Times. 8 Ekim 2017 <http://www.nytimes.com/2009/09/20/magazine/20Letters-t-001.html> 
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edilebilecek potansiyel çıktıdan ne kadar sapma meydana geldiği ve üçüncüsü ise 

çıktıdan ve enflasyondan ilintisiz olarak meydana gelen ekonomik politika şoklarıdır.  

DSGD modellerinin uygulanabilecek bir yapıya dönüştürülmesini sağlayan bu 

katkılardan sonra, bu modellerin deneysel olarak uygulanmasında kilometre taşı 

niteliğinde olan iki önemli çalışma bulunmaktadır.40 Bu iki çalışma, sonrasında 

yapılan çalışmalar için yol gösterici nitelikte olmuştur. Smets ve Wouters Avro 

Bölgesi için yapışkan ücret ve fiyatlara dayalı DSGD modeli geliştirmişlerdir. Model 

alışkanlık oluşturma, sermaye birikiminde uyarlanma maliyeti, kapasite kullanım 

özellikleri gibi parametreler içermektedir. Çalışmada para politikası şokları, verimlilik 

şokları, maliyet artırıcı şoklar ve diğer yapısal şokların deneysel analizi yapılmakta ve 

bu şokların Avro Bölgesinde iktisadi dalgalanmalara olan etkileri incelenmektedir. 

Çalışmanın sonuçlarına göre Avro Bölgesinde fiyat ve ücret yapışkanlığı yüksektir. 

Kısa dönemde para politikası şoku etkili olmaktadır. Bununla birlikte, DSGD 

modellerine yaptıkları en büyük katkı teknik düzeyde gerçekleşmiştir. İlk defa DSGD 

modellemesinde Bayesci tahmin yöntemi kullanılmıştır. Bu tahminleme yöntemi, 

geleneksel modellerden farklı olarak büyük ölçekli doğrusal modellerin en çok 

olabilirlik yöntemi kullanılarak eşanlı olarak tahmin edilmesine olanak vermektedir. 

Çok kısa bir süre içinde kurdukları model dünya genelinde, özellikle merkez bankaları 

tarafından politika analizlerinde tahmin yapmada kullanılmaya başlanmıştır. 

Christiano, Eichenbaum ve Evans çalışmalarıyla kademeli ücret ve fiyat 

yapısını dikkate alan zenginleştirilmiş DSGD yapısının içine dört yeni içerik ilave 

etmiştir.41 Bu içerikler sırasıyla tüketici tercihlerindeki alışkanlık oluşumu, yatırım 

uyarlama ve sermaye kullanım maliyeti ve firmaların ücret maliyetlerini ödeyebilmek 

için işletme sermayesinden borçlanabilmeleridir. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 

ekonomisinin para politikasına verdiği tepkileri inceledikleri çalışmalarında, 

enflasyonun oldukça sınırlı düzeyde bir tepki verdiğini ve modelin yapısı açısından 

ücret yapışkanlıklarının fiyat yapışkanlıklarından daha önemli olduğu bulgularını elde 

etmişlerdir.  

                                                 
40 Uygulama yazınında öncü olma özelliği taşıyan bu iki çalışma sırasıyla Smets ve Wouters (2003) ve 
Christiano, Eichenbaum ve Evans (2005) makaleleridir. 
41 Christiano, Eichenbaum ve Evans, 2005 
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1.5. Dinamik Stokastik Genel Denge Modelleriyle İlgili Uygulamalı Yazın 

1990’lı yılların ortasından itibaren RİÇ modelleri yerini yeni bir model yapısı 

olan DSGD modellerine bırakmaya başlamıştır. Özellikle istatistiki paket 

programlarının gelişmesiyle beraber 2000’li yıllarda DSGD modellerinin uygulama 

alanı oldukça geniş bir yer tutmaktadır.  

DSGD modellerinin uygulanabilir model yapısının kurulabilmesi için, Dixit ve 

Stiglitz’in ürün farklılaştırması modeli esas alınmış olup, tekelci rekabet yapısı DSGD 

modellerinin içine yerleştirilmiştir. Buna göre baz model içinde ekonomi emek, para, 

nihai mal ve sürekli ara mallar olmak üzere dört ana yapıdan oluşmaktadır. Nihai 

mallar, ara mallar kullanılarak üretilmekte ve tam rekabet ortamında piyasaya 

sunulmaktadır. Ara mallar tekelci rekabet içindeki firmalar tarafından üretilmektedir. 

Tekelci firmalar fiyat yapıcı olarak marjinal maliyetlerinin üzerine belirli bir kâr oranı 

(mark-up) koyarak ara malların fiyatlarını belirlemektedir. Eğer herhangi bir sebeple 

fiyatlarını değiştiremiyorlarsa piyasanın talebini karşılayıncaya kadar üretimlerini 

artırmaktadırlar. 

Ekonomideki fiyat ve ücret yapışkanlıklarına bağlı olarak ekonomik yapı 

içinde gerçek bir olgu olarak ortaya çıkan tekelci firmaların fiyatlarının değişip 

değişememesi sorunu, Calvo fiyat modelleme kuralı kullanılarak çözülmüştür.38 Buna 

göre, alım satım işlemlerinin gerçekleştiği her bir dönemde firmalar belirli bir sinyal 

aldıklarında, verili bir olasılıkla fiyatlarını değiştirebilmektedir.  

Diğer önemli bir gelişme yine 1990’lı yıllarda gerçekleşen ve merkez 

bankalarının takip etmesi gerektiği ifade edilen, model içinde kendine önemli bir yer 

edinen para politikası kuralıdır (Taylor Kuralı). Bu kuralda faiz oranı kontrol değişkeni 

olarak kullanılmaktadır. Bu kural, aynı zamanda ilgili çalışmayı yapan yazarının 

adıyla anılacak kadar popüler bir hale gelmiştir.39 Kural, üç hedefi dikkate alarak faizin 

sabitlenmesini önermektedir. Dikkate alınan birinci husus hedef enflasyon ile 

gerçekleşen enflasyon arasındaki fark, ikincisi çıktı açığı bir başka ifadeyle 

ekonominin rekabetçi olarak devam edebilmesi için gerekli çıktı seviyesi olarak tarif 

                                                 
38 Calvo, 1983 
39 Taylor, 1993 
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40 Uygulama yazınında öncü olma özelliği taşıyan bu iki çalışma sırasıyla Smets ve Wouters (2003) ve 
Christiano, Eichenbaum ve Evans (2005) makaleleridir. 
41 Christiano, Eichenbaum ve Evans, 2005 
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önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca, finansal sistemin modele dâhil edilmesi şokların 

ekonomi içinde yayılmasında daha etkili olmaktadır. 

Avusturya ve Avro Bölgesi için iki ülkeli DSGD modeli Bayesci yöntem 

kullanılarak geliştirilmiştir.46 Model, reel ve nominal katılıklara dayalı olarak 

oluşturulmuştur. Burada amaç, hem Avusturya ekonomisindeki iş çevrimlerinin 

kaynaklarını açıklayabilmek hem de diğer AB ülkeleri ile arasındaki çeşitli yapısal 

şokların aktarımını açıklayabilmektir. Bu yapısal şoklar teknoloji, tercihler, maliyet 

itici ve politika şoklarıdır. Model ayrıca parasal rejim değişikliğinin de etkilerini 

araştırmaktadır. Sonuçlara göre Avusturya ekonomisi talep şoklarına daha güçlü tepki 

göstermekte, Avro Bölgesinin geri kalanında ise arz şokları daha güçlü etkiye sahip 

olmaktadır. Avrupa parasal birliğine katılım sonrasında Avro Bölgesi şoklarının 

Avusturya ekonomisine etkisi önemli bir şekilde artış göstermiştir. 

Christoffel ve arkadaşları Avro Bölgesi için Bayesci tahmin yöntemiyle dışa 

açık ekonomi DSGD modeli geliştirmişlerdir.47 Reel ve nominal birçok katılığa yer 

verilen çalışma sonuçlarına göre DSGD modelinin, yapısal VAR ve Bayesci VAR 

modellerine kıyasla daha güçlü tahmin yeteneklerine sahip olduğu belirlenmiştir. 

Avustralya ekonomisi için Bayesci tahmin yöntemiyle dışa açık Yeni 

Keynesyen olarak geliştirilen modelde makroekonomik dalgalanmalar üzerinde dış 

şokların mı yoksa iç şokların mı daha etkili olduğu araştırılmaktadır.48 Çalışmanın 

sonuçlarına göre yurtdışı ve yurtiçi talep şokları ile yurtiçi arz şokları, ekonomideki iş 

çevrimleri üzerinde etkili olmaktadır. Reel döviz kurunun çıktı üzerindeki etkisi 

gecikme ile ortaya çıkmaktadır. Enflasyon yurtiçi arz şoklarına karşı oldukça hassastır. 

Para politikasının enflasyon üzerindeki etkisiyse düşük olmaktadır. 

Burriel ve arkadaşları Bayesci yöntemler kullanarak İspanya ekonomisi için 

DSGD modeli geliştirmişlerdir.49 Çalışmanın amacı politika analizi ve karşı olgusal 

(counterfactual) alıştırmalar için İspanya ekonomisinin temel özelliklerini 

tanımlamaktır. Model, Yeni Keynesyen nominal ve reel katılıklar çerçevesinde 

                                                 
46 Breus ve Rabitsch, 2008 
47 Christoffel ve ark., 2008 
48 Buncic ve Melecky, 2008 
49 Burriel ve ark., 2010 

 

  25 
 

Bir başka çalışmada Bayesci tahmin yöntemiyle Avro Bölgesi için dışa açık 

DSGD modeli geliştirilmiştir.42 Nominal ve reel katılıkları yapısında barındıran 

modelin sonuçlarına göre fiyat yapışkanlıkları yerli üretim, ihracat ve ithalat üzerinde 

oldukça etkiliyken, tüketim alışkanlığı, yapışkan ücretler ve yatırım uyarlama 

maliyetleri tüketim üzerinde etkili olmaktadır. Sermaye kullanım maliyetleri, 

parametre tahminlerinde etkin bir rol oynamamaktadır. 

Da Silveira, Brezilya ekonomisi için dışa açık küçük ekonomi DSGD modeli 

geliştirmiştir.43 Modelin önemli özelliklerinden birisi ticaret hadlerini, enflasyonu 

besleyen maliyet artırıcı bir değişken olarak kullanması ve Yeni Keynesyen Phillips 

eğrisi eşitliğine dâhil etmesidir. Bu çalışmada da Bayesci yöntemler kullanılmıştır. 

Sonuçlara göre yüksek ticaret hadleri dış rekabetçiliği artırarak dünya talebini ülke 

mallarına yöneltmektedir. Yüksek çıktı işgücü piyasasını hareketlendirmekte, reel 

ücreti ve marjinal maliyeti yukarı çekmektedir. Yüksek ticaret hadleri yurtiçi mallar 

bakımından reel ücreti ve marjinal maliyeti artırmaktadır. 

Şili ekonomisi için geliştirilen DSGD modelinde, yatırımlardaki uyarlama 

maliyeti ve tüketim davranışındaki alışkanlık derecesine bağlı olarak ücret ve fiyatlar 

yapışkandır.44 İthalat fiyatlarına kur geçişkenliği tam değildir. Çalışmada, modelin 

tahmini için Bayesci yöntemler kullanılmakta ve ihraç mallarına, yurtdışı çıktıya ve 

para politikasına yönelik şoklar incelenmektedir. Sonuçlara göre, ticari mal fiyatlarına 

yönelik bir şok tüketim ve yatırım artışları ile yurtiçi hâsılada genişlemeye neden 

olmaktadır. Ayrıca, reel kurdaki değerlenme enflasyonu düşürmekte ve istihdamı 

azaltmaktadır. Para politikası şokları enflasyonda düşüşe neden olurken tüketim, 

yatırım ve çıktı üzerinde pozitif etki yaratmaktadır. 

Christiano ve arkadaşları yaptıkları çalışmada Avrupa Birliği (AB) ve ABD 

ekonomileri için finansal piyasaların da dâhil olduğu DSGD modeli geliştirmişlerdir.45 

Modelin yapısına finansal sürtünmeleri girişimciler üzerinden dâhil etmişlerdir. 

Çalışmanın sonuçlarına göre finansal sisteme gelen şoklar iktisadi dalgalanmalarda 

                                                 
42 Adolfson ve ark., 2005 
43 Da Silveira, 2006 
44 Medina ve Soto, 2007 
45 Christiano ve ark., 2008 
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önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca, finansal sistemin modele dâhil edilmesi şokların 

ekonomi içinde yayılmasında daha etkili olmaktadır. 

Avusturya ve Avro Bölgesi için iki ülkeli DSGD modeli Bayesci yöntem 

kullanılarak geliştirilmiştir.46 Model, reel ve nominal katılıklara dayalı olarak 

oluşturulmuştur. Burada amaç, hem Avusturya ekonomisindeki iş çevrimlerinin 

kaynaklarını açıklayabilmek hem de diğer AB ülkeleri ile arasındaki çeşitli yapısal 

şokların aktarımını açıklayabilmektir. Bu yapısal şoklar teknoloji, tercihler, maliyet 

itici ve politika şoklarıdır. Model ayrıca parasal rejim değişikliğinin de etkilerini 

araştırmaktadır. Sonuçlara göre Avusturya ekonomisi talep şoklarına daha güçlü tepki 

göstermekte, Avro Bölgesinin geri kalanında ise arz şokları daha güçlü etkiye sahip 

olmaktadır. Avrupa parasal birliğine katılım sonrasında Avro Bölgesi şoklarının 

Avusturya ekonomisine etkisi önemli bir şekilde artış göstermiştir. 

Christoffel ve arkadaşları Avro Bölgesi için Bayesci tahmin yöntemiyle dışa 

açık ekonomi DSGD modeli geliştirmişlerdir.47 Reel ve nominal birçok katılığa yer 

verilen çalışma sonuçlarına göre DSGD modelinin, yapısal VAR ve Bayesci VAR 

modellerine kıyasla daha güçlü tahmin yeteneklerine sahip olduğu belirlenmiştir. 

Avustralya ekonomisi için Bayesci tahmin yöntemiyle dışa açık Yeni 

Keynesyen olarak geliştirilen modelde makroekonomik dalgalanmalar üzerinde dış 

şokların mı yoksa iç şokların mı daha etkili olduğu araştırılmaktadır.48 Çalışmanın 

sonuçlarına göre yurtdışı ve yurtiçi talep şokları ile yurtiçi arz şokları, ekonomideki iş 

çevrimleri üzerinde etkili olmaktadır. Reel döviz kurunun çıktı üzerindeki etkisi 

gecikme ile ortaya çıkmaktadır. Enflasyon yurtiçi arz şoklarına karşı oldukça hassastır. 

Para politikasının enflasyon üzerindeki etkisiyse düşük olmaktadır. 

Burriel ve arkadaşları Bayesci yöntemler kullanarak İspanya ekonomisi için 

DSGD modeli geliştirmişlerdir.49 Çalışmanın amacı politika analizi ve karşı olgusal 

(counterfactual) alıştırmalar için İspanya ekonomisinin temel özelliklerini 

tanımlamaktır. Model, Yeni Keynesyen nominal ve reel katılıklar çerçevesinde 

                                                 
46 Breus ve Rabitsch, 2008 
47 Christoffel ve ark., 2008 
48 Buncic ve Melecky, 2008 
49 Burriel ve ark., 2010 
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ekonomisindeki iş çevrimlerinin belirleyici gücü olmaktadır ve yatırım şokunun etkisi 

daha kısa sürelidir. 

Bari, yaptığı çalışmada en uygun para politikasını incelemek amacıyla Türkiye 

ekonomisi için dışa açık küçük ekonomi DSGD modeli tahmin edilmiştir.54 Modelin 

yapısı, nominal ve reel katılıklar, eksik rekabet ile tüketim alışkanlığı parametresi 

içermektedir. Çalışmanın sonucuna göre parasal otorite, enflasyona güçlü bir şekilde 

tepki verirken çıktı açığına zayıf tepki vermektedir. 

Şili için Bayesci tahmin yöntemiyle dışa açık küçük ekonomi olarak tahmin 

edilen DSGD modelinde dış şokların ekonomi içinde yayılımını tespit etmek amacıyla 

hem mevduat sahipleri ile banka arasında hem de bankalar ile borç alanlar arasında 

finansal sürtünmeler yerleştirilmiştir.55 Çalışma sonuçlarına göre finansal 

sürtünmelerin varlığı, tüketim, enflasyon, faiz oranı, reel kur ve ticaret hadleri üzerinde 

dış dünyadan gelen şokların etkilerini artırmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Bari, 2013 
55 Garcia-Cicco ve ark., 2014 
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oluşturulmuş olup dışsal parasal otorite ve nüfus büyümesi gibi İspanya ekonomisinde 

dalgalanmaları etkileyen faktörler modele eklenmiştir. 

Çin ekonomisi için Smets-Wouters modeline parasal büyüme kuralını 

ekleyerek Taylor kuralının yer aldığı yeni bir DSGD modeli geliştirilmiştir.50 Modelin 

tahmininde Bayesci yöntem kullanılmıştır. Çalışmanın amacı Çin ekonomisinde iş 

çevrimleri üzerinde parasal ve parasal olmayan değişkenlerin rolünü ve para politikası 

aktarım sürecini incelemektir. Modelde piyasa başarısızlıkları ve nominal 

yapışkanlıklar gibi Yeni Keynesyen özellikler yer almaktadır. Model parasal ve 

parasal olmayan şokların iş çevrimlerine yönelik çeşitli katkılarını vurgulamaktadır. 

Alp ve Elekdağ, Bayesci tahmin yöntemine dayalı olarak geliştirdikleri DSGD 

modeli yardımıyla 2008 küresel finans krizi süresince Türkiye’de para politikasının 

rolünü incelemişlerdir.51 Modele nominal ve reel katılıklara ek olarak dışa açık 

ekonomide finansal hızlandırıcı mekanizması eklenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına 

göre para politikasında enflasyon hedeflemesi rejimine geçiş ve dalgalı kur rejimi gibi 

reformlar yapılmış olmasaydı krizin etkisinin daha fazla olacağı belirtilmiştir. 

Çebi, yaptığı çalışmada Bayesci teknikler kullanarak Türkiye ekonomisi için 

Yeni Keynesyen dışa açık DSGD modeli tahmin etmiştir.52 Çalışmanın amacı para ve 

maliye politikası arasındaki etkileşimleri ve bunların ekonominin istikrarındaki rolünü 

incelemektir. Çalışmanın sonuçlarına göre parasal otorite, enflasyona çıktı açığına 

oranla daha güçlü tepki göstermektedir. Faiz oranı düzeltme derecesi yüksektir. 

Maliye politikası borç istikrarına katkı sağlamaktadır. 

Bayesci yöntem yardımıyla Türkiye ekonomisi için dışa açık küçük ekonomi 

olarak geliştirilen DSGD modelinde, çıktıdaki dalgalanmaların açıklanmasında 

yatırım şoklarının rolü araştırılmaktadır.53 Model yapışkan fiyat ve ücretler, değişken 

sermaye kullanımı, yatırım uyarlama maliyetleri ve alışkanlık kalıcılığı gibi nominal 

ve reel katılıklar içermektedir. Çalışmanın sonucuna göre kalıcı teknoloji şoku Türkiye 

                                                 
50 Sun ve Sen, 2011 
51 Alp ve Elekdağ, 2011 
52 Çebi, 2011 
53 Yüksel, 2013 
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ekonomisindeki iş çevrimlerinin belirleyici gücü olmaktadır ve yatırım şokunun etkisi 

daha kısa sürelidir. 

Bari, yaptığı çalışmada en uygun para politikasını incelemek amacıyla Türkiye 

ekonomisi için dışa açık küçük ekonomi DSGD modeli tahmin edilmiştir.54 Modelin 

yapısı, nominal ve reel katılıklar, eksik rekabet ile tüketim alışkanlığı parametresi 

içermektedir. Çalışmanın sonucuna göre parasal otorite, enflasyona güçlü bir şekilde 

tepki verirken çıktı açığına zayıf tepki vermektedir. 

Şili için Bayesci tahmin yöntemiyle dışa açık küçük ekonomi olarak tahmin 

edilen DSGD modelinde dış şokların ekonomi içinde yayılımını tespit etmek amacıyla 

hem mevduat sahipleri ile banka arasında hem de bankalar ile borç alanlar arasında 

finansal sürtünmeler yerleştirilmiştir.55 Çalışma sonuçlarına göre finansal 

sürtünmelerin varlığı, tüketim, enflasyon, faiz oranı, reel kur ve ticaret hadleri üzerinde 

dış dünyadan gelen şokların etkilerini artırmaktadır. 
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Bir sonraki aşamada nihai mal üretici firmalar, tam rekabet piyasasında yerli 

ara ve ithalat mallarını kullanarak nihai tüketim, yatırım ve ihracat mallarını üretir. 

Bunun tek istisnası, ihracatçı firmalardır. Bu firmalar yabancı perakende firması 

tarafından türdeş hale getirilecek farklılaştırılmış mallar üretmektedir.  

Nihai tüketim malına talep hanehalkından ve devletten, yatırım malına talep 

sermaye üreticilerinden ve ihracat ürünlerine talep yurtdışından gelmektedir. 

Hanehalkı nihai tüketim malını talep ederken diğer taraftan yerli ara malı 

üreticileri için emek arzı sağlamaktadır. Tasarruflar hanehalkı tarafından bankalarda 

tutulan yerli ve yabancı para cinsinden mevduatlardan oluşmaktadır. 

Sermaye malı üretici firmaların talepleri yatırım malı üretici firmalar 

tarafından karşılanmaktadır. Sermaye firmaları satın aldıkları yatırım malını sermaye 

stoklarına ekleyerek girişimcilere yeni sermaye olarak arz etmektedir. Girişimciler, 

satın aldıkları sermayeyi belirli bir kullanım oranı belirleyerek ara malı firmalarına 

kiralamaktadır. Girişimciler kendi finansmanları dışında sermaye edinimi için ihtiyaç 

duydukları finansmana bankalardan sağladıkları krediler aracılığıyla ulaşmaktadır. 

Model kapsamında, finansman ihtiyaçlarını yerli ve yabancı para cinsinden kredilerle 

karşılamalarına göre iki tip girişimci bulunmaktadır. Bankalarsa, girişimcilere 

istedikleri kredileri yerli ve yabancı hanehalkının mevduatları aracılığıyla 

sağlamaktadır. Yurtiçi hanehalkı yerli ve yabancı para cinsinden bankalarda mevduat 

oluştururken yurtdışı hanehalkı sadece yabancı para cinsinden mevduat 

oluşturmaktadır. 

Modelde merkez bankası Taylor kuralını gözeterek para politikasını 

oluşturmaktadır. Temsili devlet sadece harcama kalemi ile modele dâhil olmaktadır. 

Son olarak, yurtdışı ekonomi AB ve ABD’nin faiz, enflasyon ve büyüme gibi makro 

verilerinin belirli oranlarda ağırlıklandırılmasıyla modele dâhil edilmektedir. 
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2. MODELİN YAPISI 

Yeni Keynesyen yapıdaki bu model, beş temel bloktan oluşmaktadır. Birinci 

blokta, yerli ürünler yanı sıra, ihracat, ithalat ve tüketim ürünlerini üreten firmalar 

bulunmaktadır. İkinci blok, tüketim yapan ve emek arz eden hanehalklarından 

oluşmaktadır. Üçüncü blok, yatırım ve sermaye malı birikimi kararlarını veren 

firmaları içermektedir. Dördüncü blok, ekonominin finansal yapısıyla ilgilidir. Bu 

blokta, finansal sürtünmelere maruz kalan girişimcilerin davranışları incelenmektedir. 

Beşinci olarak devletin ekonomi içindeki rolünü inceleyen para ve maliye politikası 

bloğu bulunmaktadır. Son olarak, yurtdışı ekonomi modelin yapısına dâhil 

edilmektedir. Modelin genel denge yapısının oluşturulmasında bu alanda önemli bir 

yere sahip olan bir dizi çalışmadaki yöntemler temel alınmaktadır.56 

2.1. Genel Bakış 

Modelin genel yapısı Şekil 2.1’de gösterilmektedir. Öncelikli olarak üretim 

sektöründe ara ve nihai mal, ihracat ve ithalat malı ile sermaye ve yatırım malı üreten 

firmalar bulunmaktadır. 

Ara malı perakende firması, tekelci (monopolistik) rekabet piyasasında çalışan 

ara malı üreticisi firmalardan aldığı farklılaştırılmış malları türdeş (homojen) bir ürüne 

dönüştürür. Ara malı üreticisi firma, emek ve sermayeyi bir araya getiren üretim 

fonksiyonuyla farklılaştırılmış malların üretimini yapmakta olup üretim sırasında 

geçici ve kalıcı birtakım şoklara maruz kalmaktadır. Sermayesini, girişimcilerin 

sağladığı yerli ve yabancı para cinsinden fonlarla karşılamaktadır. 

 İthalat sektöründe üç farklı tipte firma bulunmaktadır. Bu firmalar 

yurtdışından aldıkları türdeş ürünü tüketim, yatırım ve ihracatta kullanılmak üzere 

tekelci rekabet piyasasında farklılaştırılmış mallar haline getirir. Bu farklılaştırılmış 

ürünler yeniden yerli perakende firmaları tarafından türdeş ürünlere 

dönüştürülmektedir. 

                                                 
56 Modelin kurgusunda, Smets ve Wouters (2003), Christiano, Eichenbaum ve Evans (2005), Adolfson 
ve ark. (2005), Christiano ve ark. (2011), Adolfson ve ark. (2013) ve Copaciu ve ark. (2015) 
makalelerindeki ekonomik yöntemler esas alınmaktadır. 
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Bir sonraki aşamada nihai mal üretici firmalar, tam rekabet piyasasında yerli 

ara ve ithalat mallarını kullanarak nihai tüketim, yatırım ve ihracat mallarını üretir. 

Bunun tek istisnası, ihracatçı firmalardır. Bu firmalar yabancı perakende firması 

tarafından türdeş hale getirilecek farklılaştırılmış mallar üretmektedir.  

Nihai tüketim malına talep hanehalkından ve devletten, yatırım malına talep 

sermaye üreticilerinden ve ihracat ürünlerine talep yurtdışından gelmektedir. 

Hanehalkı nihai tüketim malını talep ederken diğer taraftan yerli ara malı 

üreticileri için emek arzı sağlamaktadır. Tasarruflar hanehalkı tarafından bankalarda 

tutulan yerli ve yabancı para cinsinden mevduatlardan oluşmaktadır. 

Sermaye malı üretici firmaların talepleri yatırım malı üretici firmalar 

tarafından karşılanmaktadır. Sermaye firmaları satın aldıkları yatırım malını sermaye 

stoklarına ekleyerek girişimcilere yeni sermaye olarak arz etmektedir. Girişimciler, 

satın aldıkları sermayeyi belirli bir kullanım oranı belirleyerek ara malı firmalarına 

kiralamaktadır. Girişimciler kendi finansmanları dışında sermaye edinimi için ihtiyaç 

duydukları finansmana bankalardan sağladıkları krediler aracılığıyla ulaşmaktadır. 

Model kapsamında, finansman ihtiyaçlarını yerli ve yabancı para cinsinden kredilerle 

karşılamalarına göre iki tip girişimci bulunmaktadır. Bankalarsa, girişimcilere 

istedikleri kredileri yerli ve yabancı hanehalkının mevduatları aracılığıyla 

sağlamaktadır. Yurtiçi hanehalkı yerli ve yabancı para cinsinden bankalarda mevduat 

oluştururken yurtdışı hanehalkı sadece yabancı para cinsinden mevduat 

oluşturmaktadır. 

Modelde merkez bankası Taylor kuralını gözeterek para politikasını 

oluşturmaktadır. Temsili devlet sadece harcama kalemi ile modele dâhil olmaktadır. 

Son olarak, yurtdışı ekonomi AB ve ABD’nin faiz, enflasyon ve büyüme gibi makro 

verilerinin belirli oranlarda ağırlıklandırılmasıyla modele dâhil edilmektedir. 
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2.2. Üretim Firmaları 

Modelin yapısı içinde, tam rekabet piyasasında ve nominal sürtünmelerin modele dahil 

edilmesi amacıyla tekelci rekabet piyasasından faaliyet gösterip ara ve nihai mal 

üretimi yapan temsili firmalar bulunmaktadır. Bu firmalar, kaynak kısıtı altında 

maliyetlerini asgari düzeye indirecek şekilde üretim yapmaktadır. 

2.2.1. Yerli üretim 

Yerli üretimin yapısı incelenmeden önce üretim süreçlerinde yer alan iki tip 

firmanın özelliklerinin anlatılması gerekmektedir. Bunlar sırasıyla türdeş mal üretimi 

yapan perakende (retailer) ve ara malı üretimi yapan toptancı ya da tüccar (wholesale) 

firmalardır. 

Perakende Firması 

 Temsili perakende firmanın, ara malı üretici firmalardan satın aldığı mal 

demetini kullanarak oluşturduğu türdeş bir mal paketini ilgili tüketicilere 

satmakta olduğu varsayılmaktadır. 

 Firma tam rekabetçi piyasada faaliyetlerini sürdürmektedir. Bir başka deyişle 

firmanın ürünleri üzerinde fiyat belirleme gücü yoktur. Fiyat alıcı olarak 

piyasada üretim yapan firma,  en uygun üretim koşuluna sıfır kâr noktasında 

erişmektedir. 

Ara Malı Üretici Firma  

 Ara malı üretici firma üretimini yaptığı farklılaştırılmış malı perakende 

firmaya satmaktadır. 

 Tekelci rekabet piyasasında faaliyetini sürdürmesine bağlı olarak ürettiği malın 

fiyatı üzerinde bir dereceye kadar piyasa gücüne sahiptir. 

Tam rekabet piyasasında çalışmakta olup girdi ve çıktı fiyatlarını dışsal olarak 

alan temsili perakende firma, yerli ara malları türdeş bir mal paketine dönüştürmek 

için sabit ikame esnekliği ile aşağıdaki üretim fonksiyonunu kullanmaktadır:57 

                                                 
57 Dixit ve Stiglitz, 1977:298 
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Şekil 2.1. Modelin Genel Yapısı 
                    YURTİÇİ                                                                YURTDIŞI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yerli Ara Malı 

Üretici Firma 

(Tekelci R.) 

Yerli Perakende 
Firması (Tam R.) 

Nihai Tüketim  
Ürünü Firması  
(Tam R.) 

Nihai Yatırım  
Ürünü Firması 
(Tam R.) 

 

Hanehalkı 
Sermaye Malı 
Üreticisi Firma 

(Tam R.) 

Girişimci 

Yurtiçi 
Tüketim 
Perakende 
Firması 
 (Tam R.)  

Tüketim 
İthalatçısı 
Firma 
(Tekelci R.) 

Yurtiçi 
Yatırım 
Perakende 
Firması 
(Tam R.) 

Yatırım 
İthalatçısı 
Firma 
(Tekelci R.) 

Banka 

Yurtdışı Arz 

Nihai İhracat 
Ürünü Firması 
(Tekelci R.) 

Merkez 
Bankası 

Sermaye Kiralama 

Yurtdışı İhracat 
Perakende 
Firması  
(Tam R.) 

Yurtiçi 
İhracat 
Perakende 
Firması 
(Tam R.) 

İhracat için 
İthal Girdi 
Alan Firma 
(Tekelci R.) 

Yurtdışı 
Hanehalkı 

Devlet 

Yurtdışı Talep 
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2.2. Üretim Firmaları 

Modelin yapısı içinde, tam rekabet piyasasında ve nominal sürtünmelerin modele dahil 

edilmesi amacıyla tekelci rekabet piyasasından faaliyet gösterip ara ve nihai mal 

üretimi yapan temsili firmalar bulunmaktadır. Bu firmalar, kaynak kısıtı altında 

maliyetlerini asgari düzeye indirecek şekilde üretim yapmaktadır. 

2.2.1. Yerli üretim 

Yerli üretimin yapısı incelenmeden önce üretim süreçlerinde yer alan iki tip 

firmanın özelliklerinin anlatılması gerekmektedir. Bunlar sırasıyla türdeş mal üretimi 

yapan perakende (retailer) ve ara malı üretimi yapan toptancı ya da tüccar (wholesale) 

firmalardır. 

Perakende Firması 

 Temsili perakende firmanın, ara malı üretici firmalardan satın aldığı mal 

demetini kullanarak oluşturduğu türdeş bir mal paketini ilgili tüketicilere 

satmakta olduğu varsayılmaktadır. 

 Firma tam rekabetçi piyasada faaliyetlerini sürdürmektedir. Bir başka deyişle 

firmanın ürünleri üzerinde fiyat belirleme gücü yoktur. Fiyat alıcı olarak 

piyasada üretim yapan firma,  en uygun üretim koşuluna sıfır kâr noktasında 

erişmektedir. 

Ara Malı Üretici Firma  

 Ara malı üretici firma üretimini yaptığı farklılaştırılmış malı perakende 

firmaya satmaktadır. 

 Tekelci rekabet piyasasında faaliyetini sürdürmesine bağlı olarak ürettiği malın 

fiyatı üzerinde bir dereceye kadar piyasa gücüne sahiptir. 

Tam rekabet piyasasında çalışmakta olup girdi ve çıktı fiyatlarını dışsal olarak 

alan temsili perakende firma, yerli ara malları türdeş bir mal paketine dönüştürmek 

için sabit ikame esnekliği ile aşağıdaki üretim fonksiyonunu kullanmaktadır:57 

                                                 
57 Dixit ve Stiglitz, 1977:298 
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Türdeş mal üretimi yapan perakende firmanın üretim ve fiyat yapısı 

gösterildikten sonra, bu firmaların tedarikçisi olup farklılaşmış ara mal üreten 

firmaların tekelci piyasa içindeki üretim yapısının belirlenmesi gerekmektedir. 

Her bir farklılaşmış ara mal, tekelci rekabet firmaları tarafından aşağıdaki 

üretim teknolojisi ve sermaye eşitliği kullanılarak üretilmektedir:59 

𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝜖𝜖𝑡𝑡(𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡)
𝛼𝛼(𝑧𝑧𝑡𝑡𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑡𝑡)

1−𝛼𝛼 − 𝑧𝑧𝑡𝑡𝜙𝜙                                                                                   (2.5) 

𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡 = [(𝜔𝜔𝑘𝑘)
1
𝜂𝜂𝑘𝑘   (𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌)

𝜂𝜂𝑘𝑘−1
𝜂𝜂𝑘𝑘  +   (1 −𝜔𝜔𝑘𝑘)

1
𝜂𝜂𝑘𝑘   (𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌)

𝜂𝜂𝑘𝑘−1
𝜂𝜂𝑘𝑘 ]

𝜂𝜂𝑘𝑘
𝜂𝜂𝑘𝑘−1

                                (2.6) 

2.5 ve 2.6 eşitliklerinde 𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑡𝑡 türdeş emek girdisine,  𝜙𝜙 üretimdeki sabit 

maliyetlere, 𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡 kullanılan toplam sermaye girdisine karşılık gelmektedir. Bununla 

birlikte, modelin yapısı içinde, ileriki bölümlerde detaylı şekilde bahsedilecek olan 

sermaye kullanım oranına yer verilmesi nedeniyle, eşitlikteki 𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡 ekonominin sahip 

olduğu toplam fiziksel sermaye stokunu ifade etmemektedir. Kullanılan sermaye 

girdisi yerli veya yabancı para cinsinden finanse edilmiş sermaye olmasına bağlı 

olarak sırasıyla 𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌 ve 𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌 şeklinde ikiye ayrılmaktadır. 𝜔𝜔𝑘𝑘, yerli para cinsinden 

finansman oranına karşılık gelmektedir. Doğal olarak (1 − 𝜔𝜔𝑘𝑘) yabancı para 

cinsinden sermaye finansman oranını ifade etmektedir. 𝜂𝜂𝑘𝑘, yerli ve yabancı sermaye 

girdileri arasındaki ikame esnekliğini göstermektedir.  

Özellikle yükselen piyasa ekonomilerinde çok sayıdaki politika değişikliğine 

ve büyümede meydana gelen sık kırılmalara bağlı olarak model içindeki teknoloji 

şokları durağan/geçici (stationary/transitory) ve kalıcı (permanent) olarak ikiye 

ayrılmaktadır.60 𝜖𝜖𝑡𝑡, geçici teknoloji şokuna karşılık gelmektedir.61 Geçici teknoloji 

şoku olarak adlandırılmasının altında belirli bir eğilime sahip olmaması yatmaktadır. 

                                                 
59 Adolfson ve ark., 2013:5 
60 Altuğ, 2009:12 
61 Bu ve bundan sonraki bölümlerde yer alan tüm şoklar, modelin çözüm ve analiz sürecinde ekonominin 
yapısını etkilemekte olan dışsal şoklardır. 
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𝑌𝑌𝑡𝑡 = [∫ 𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑡𝑡
1
𝜆𝜆𝑑𝑑

1

0
𝑑𝑑𝑑𝑑]

𝜆𝜆𝑑𝑑
, 1 ≤ 𝜆𝜆𝑑𝑑 ≤ ∞                                                                                    (2.1) 

Eşitlikte 𝑌𝑌𝑡𝑡 türdeş malı, 𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑡𝑡 tekelci rekabet piyasasında üretilen farklılaştırılmış 

mal sepetini ifade etmektedir. Piyasada çok sayıda farklılaştırılmış mal bulunmaktadır. 

Bu çok sayıda malın matematiksel kolaylık açısından 𝑑𝑑 ∈ [0,1] olacak şekilde birim 

aralık içinde endekslendiği varsayılmaktadır. 𝜆𝜆𝑑𝑑, yerli ara malı piyasasındaki kâr oranı 

(mark-up) olarak nitelendirilebilir. Diğer bir ifadeyle ürünün maliyeti ile satış fiyatı 

arasındaki farkı temsil etmektedir. Kâr oranı 𝜆𝜆𝑑𝑑, aynı zamanda ikame esnekliğinin bir 

fonksiyonudur.58 

Yukarıda verilen üretim fonksiyonunu kullanarak kârını azami noktaya 

çıkarmak isteyen perakende firması, uygun ara malı demetini kullanarak aşağıdaki kâr 

problemini çözmektedir: 

max
𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑡𝑡

𝜋𝜋𝑡𝑡𝑌𝑌 = 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑌𝑌𝑡𝑡 − ∫ 𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑
1

0
                                                                                         (2.2) 

2.2 eşitliğinde 𝜋𝜋𝑡𝑡𝑌𝑌 firma kârını, 𝑃𝑃𝑡𝑡 perakende firma ürün fiyatını, 𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡  
farklılaşmış ara malı fiyatını ifade etmektedir. Yukarıdaki azami kâr problemini çözen 

perakende firmanın farklılaşmış ara malı talebi aşağıdaki eşitlikteki gibi olmaktadır:  

𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑡𝑡 = ( 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡
)

𝜆𝜆𝑑𝑑
𝜆𝜆𝑑𝑑−1

𝑌𝑌𝑡𝑡                                                                                                              (2.3) 

2.1 ve 2.3 eşitliği bir arada çözüldüğünde perakende firma ürün fiyatı (𝑃𝑃𝑡𝑡) ile 

farklılaşmış ara malı fiyatı (𝑃𝑃𝑑𝑑,𝑡𝑡) arasında aşağıdaki ilişki elde edilmektedir: 

𝑃𝑃𝑡𝑡 = [∫ 𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡
1

1−𝜆𝜆𝑑𝑑
1

0
𝑑𝑑𝑑𝑑]

1−𝜆𝜆𝑑𝑑
                                                                                                    (2.4) 

                                                 
58 Tekelci rekabet piyasasında fiyat, 𝑃𝑃 = 𝜆𝜆𝑑𝑑 × 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡 şeklinde ifade edilebilir. Bununla 
birlikte, kâr oranı, 𝜆𝜆𝑑𝑑 = ∃

∃−1 şeklinde yazılabilir. Eşitlikteki epsilon (∃) ara malları arasındaki ikame 
esnekliğine karşılık gelmektedir. İkame esnekliği bu ara mallara olan talebi de belirlemektedir. Eşitlik 
yeniden düzenlenirse ara malları arası ikame esnekliği, ∃= 𝜆𝜆𝑑𝑑

𝜆𝜆𝑑𝑑−1
 şeklinde olacaktır. (2.3) eşitliğinde ara 

malları arası ikame esnekliği örtük olarak bu şekliyle kullanılmaktadır. 
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Türdeş mal üretimi yapan perakende firmanın üretim ve fiyat yapısı 

gösterildikten sonra, bu firmaların tedarikçisi olup farklılaşmış ara mal üreten 

firmaların tekelci piyasa içindeki üretim yapısının belirlenmesi gerekmektedir. 

Her bir farklılaşmış ara mal, tekelci rekabet firmaları tarafından aşağıdaki 

üretim teknolojisi ve sermaye eşitliği kullanılarak üretilmektedir:59 

𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝜖𝜖𝑡𝑡(𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡)
𝛼𝛼(𝑧𝑧𝑡𝑡𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑡𝑡)

1−𝛼𝛼 − 𝑧𝑧𝑡𝑡𝜙𝜙                                                                                   (2.5) 

𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡 = [(𝜔𝜔𝑘𝑘)
1
𝜂𝜂𝑘𝑘   (𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌)

𝜂𝜂𝑘𝑘−1
𝜂𝜂𝑘𝑘  +   (1 −𝜔𝜔𝑘𝑘)

1
𝜂𝜂𝑘𝑘   (𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌)

𝜂𝜂𝑘𝑘−1
𝜂𝜂𝑘𝑘 ]

𝜂𝜂𝑘𝑘
𝜂𝜂𝑘𝑘−1

                                (2.6) 

2.5 ve 2.6 eşitliklerinde 𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑡𝑡 türdeş emek girdisine,  𝜙𝜙 üretimdeki sabit 

maliyetlere, 𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡 kullanılan toplam sermaye girdisine karşılık gelmektedir. Bununla 

birlikte, modelin yapısı içinde, ileriki bölümlerde detaylı şekilde bahsedilecek olan 

sermaye kullanım oranına yer verilmesi nedeniyle, eşitlikteki 𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡 ekonominin sahip 

olduğu toplam fiziksel sermaye stokunu ifade etmemektedir. Kullanılan sermaye 

girdisi yerli veya yabancı para cinsinden finanse edilmiş sermaye olmasına bağlı 

olarak sırasıyla 𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌 ve 𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌 şeklinde ikiye ayrılmaktadır. 𝜔𝜔𝑘𝑘, yerli para cinsinden 

finansman oranına karşılık gelmektedir. Doğal olarak (1 − 𝜔𝜔𝑘𝑘) yabancı para 

cinsinden sermaye finansman oranını ifade etmektedir. 𝜂𝜂𝑘𝑘, yerli ve yabancı sermaye 

girdileri arasındaki ikame esnekliğini göstermektedir.  

Özellikle yükselen piyasa ekonomilerinde çok sayıdaki politika değişikliğine 

ve büyümede meydana gelen sık kırılmalara bağlı olarak model içindeki teknoloji 

şokları durağan/geçici (stationary/transitory) ve kalıcı (permanent) olarak ikiye 

ayrılmaktadır.60 𝜖𝜖𝑡𝑡, geçici teknoloji şokuna karşılık gelmektedir.61 Geçici teknoloji 

şoku olarak adlandırılmasının altında belirli bir eğilime sahip olmaması yatmaktadır. 

                                                 
59 Adolfson ve ark., 2013:5 
60 Altuğ, 2009:12 
61 Bu ve bundan sonraki bölümlerde yer alan tüm şoklar, modelin çözüm ve analiz sürecinde ekonominin 
yapısını etkilemekte olan dışsal şoklardır. 
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min
𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌,𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌,𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑡𝑡

𝑊𝑊𝑡𝑡𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑡𝑡 + (𝑟𝑟𝑡𝑡𝐾𝐾,𝑌𝑌𝑌𝑌𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡)𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌 + (𝑟𝑟𝑡𝑡𝐾𝐾,𝐹𝐹𝑌𝑌𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡)𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌 + 

𝜆𝜆𝑡𝑡𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡 (𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑡𝑡 − 𝜖𝜖𝑡𝑡(𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡)
𝛼𝛼(𝑧𝑧𝑡𝑡𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑡𝑡)

1−𝛼𝛼 − 𝑧𝑧𝑡𝑡𝜙𝜙)                                                                  (2.10) 

2.10 eşitliğindeki asgari maliyet probleminde 𝑊𝑊𝑡𝑡 ücreti ve 𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑡𝑡 emek girdisini 

göstermek üzere, (𝑊𝑊𝑡𝑡𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑡𝑡), emeğin firmaya olan maliyetini göstermektedir. 𝑟𝑟𝑡𝑡𝐾𝐾,𝑌𝑌𝑌𝑌 ve 

𝑟𝑟𝑡𝑡𝐾𝐾,𝐹𝐹𝑌𝑌, sırasıyla yerli ve yabancı sermaye girdisinin reel kiralama bedeline karşılık 

gelmektedir.  𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌 ve 𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌 ise sırasıyla yerli ve yabancı para cinsinden kullanılan 

sermaye girdilerini ifade etmektedir. Lagrange çarpanı (𝜆𝜆𝑡𝑡𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡), bir fazla yerli ara ürün 

üretmek için katlanılan nominal maliyet, diğer bir ifadeyle nominal marjinal maliyet 

(𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛) olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla, 𝜆𝜆𝑡𝑡 tek başına reel marjinal maliyete 

(𝑛𝑛𝑛𝑛 ≡ 𝜆𝜆𝑡𝑡) karşılık gelmektedir.  Maliyetlerini asgari düzeye indirmek isteyen firma, 

2.10 problemini emek (𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑡𝑡) ve sermaye girdileri için (𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌,𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌) çözdüğünde 

aşağıdaki birinci sıra koşulları oluşmaktadır: 

𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑡𝑡:𝑊𝑊𝑡𝑡 = (1− 𝛼𝛼)𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑧𝑧𝑡𝑡𝜖𝜖𝑡𝑡 (
𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑧𝑧𝑡𝑡𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑡𝑡

)
𝛼𝛼

                                                                   (2.11) 

𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌: 𝑟𝑟𝑡𝑡𝐾𝐾,𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝛼𝛼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝜖𝜖𝑡𝑡 (
𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑧𝑧𝑡𝑡𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑡𝑡

)
𝛼𝛼−1

(𝜔𝜔𝑘𝑘𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌
)
1
𝜂𝜂𝑘𝑘

                                                        (2.12) 

𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌: 𝑟𝑟𝑡𝑡𝐾𝐾,𝐹𝐹𝑌𝑌 = 𝛼𝛼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝜖𝜖𝑡𝑡 (
𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑧𝑧𝑡𝑡𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑡𝑡

)
𝛼𝛼−1

(
(1−𝜔𝜔𝑘𝑘)𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡

𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌
)
1
𝜂𝜂𝑘𝑘

                                            (2.13) 

Yukarıdaki eşitlikler ara malı üretici firmanın marjinal maliyetini hesaplamak 

için birlikte çözüldüğünde aşağıdaki denge marjinal maliyet eşitliği ortaya 

çıkmaktadır: 

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡 = 𝜏𝜏𝑡𝑡𝑑𝑑 (
𝑊𝑊𝑡𝑡

(1− 𝛼𝛼)𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑧𝑧𝑡𝑡
)
1−𝛼𝛼

× 

                         

(

 
 [𝜔𝜔𝑘𝑘(𝑟𝑟𝑡𝑡𝐾𝐾,𝑌𝑌𝑌𝑌)1−𝜂𝜂𝑘𝑘 + (1 −𝜔𝜔𝑘𝑘)(𝑟𝑟𝑡𝑡𝐾𝐾,𝐹𝐹𝑌𝑌)1−𝜂𝜂𝑘𝑘]

1
1−𝜂𝜂𝑘𝑘

𝛼𝛼
)

 
 

𝛼𝛼

1
𝜖𝜖𝑡𝑡

                               (2.14) 
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Buna bağlı olarak kalıcılık etkisi daha düşüktür. Durağan teknoloji şoku aşağıdaki 

eşitlikte gösterildiği gibi birinci derece otoregresif (AR(1)) süreci takip eder:62 

𝜖𝜖�̂�𝑡 = 𝜌𝜌𝜖𝜖𝜖𝜖�̂�𝑡−1 + 𝜀𝜀𝜖𝜖,𝑡𝑡                                                                                                               (2.7) 

2.7 eşitliğindeki 𝜌𝜌𝜖𝜖 ve 𝜀𝜀𝜖𝜖,𝑡𝑡  sırasıyla kalıcılık katsayısı ve hata terimidir. Kalıcı 

teknoloji şoku 𝑧𝑧𝑡𝑡 büyümenin temel kaynaklarından birini oluşturmaktadır.63 Bu şokun, 

üretim mekanizmalarındaki yeniliklerin yanı sıra yeni politika süreçlerini ve yapısal 

reformları kapsadığı da düşünülebilir. Yeni politika süreçlerine ve yapısal reformlara, 

iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, işgücü piyasasının etkinleştirilmesi, eğitim 

politikalarıyla ilgili atılan yeni adımlar ve kayıtdışı ekonomiyle mücadelede hayata 

geçirilen yeni reformlar gibi örnekler verilebilir. Birim kök teknoloji şoku ismiyle de 

ifade edilen bu şokun (unit root technology shock) seviyesi durağan bir yapıya sahip 

olmamakla birlikte büyüme eğilimi, modelin yapısına dışsal olarak aşağıdaki 

eşitliklerdeki gibi girmektedir: 

𝑧𝑧𝑡𝑡
𝑧𝑧𝑡𝑡−1

= 𝜇𝜇𝑧𝑧,𝑡𝑡                                                                                                                             (2.8) 

𝜇𝜇𝑧𝑧,𝑡𝑡 = (1 − 𝜌𝜌𝜇𝜇𝑧𝑧)𝜇𝜇𝑧𝑧 + 𝜌𝜌𝜇𝜇𝑧𝑧𝜇𝜇𝑧𝑧,𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀𝜇𝜇𝑧𝑧,𝑡𝑡                                                                          (2.9) 

Yukarıdaki eşitliklerdeki 𝜇𝜇𝑧𝑧,𝑡𝑡, kalıcı teknoloji şokunun 𝑡𝑡 anındaki büyüme 

eğilimine, 𝜌𝜌𝜇𝜇𝑧𝑧 kalıcılık katsayısına karşılık gelmektedir. 𝜇𝜇𝑧𝑧 ise ekonominin kararlı 

dengesindeki büyüme eğilimidir. Bir başka şekilde ifade etmek gerekirse ekonominin 

uzun dönem büyüme eğilimi olarak nitelendirilebilir. Hata terimi (𝜀𝜀𝜇𝜇𝑧𝑧,𝑡𝑡), büyüme 

eğilimini pozitif veya negatif yönde değiştirecek şoka karşılık gelmektedir. Bu şok 

aracılığıyla büyüme eğiliminin değişmesi, ekonominin yeni bir büyüme patikasına 

geçmekte olduğunu işaret etmektedir. Geçici ve kalıcı teknoloji şokları birlikte, toplam 

faktör verimliliğine gelen şokları da temsil etmektedir. 

Asgari maliyeti hedef alan farklılaşmış ara malı üretici firma, kendisi için en 

uygun üretim olanağını sağlayan aşağıdaki problemi çözmektedir:  

                                                 
62 Değişkenlerin üstündeki şapka, ilgili değişkenin kararlı denge değerinden logaritmik sapmasını 
göstermektedir. Bir başka şekilde ifade etmek gerekirse, X ilgili değişkenin kararlı denge durumu değeri 
olmak üzere, �̂�𝑋𝑡𝑡 = Δ𝑋𝑋𝑡𝑡

𝑋𝑋   şeklinde ifade edilebilir. 
63 Adolfson  ve ark., 2005:5 



 

  36 
 

min
𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌,𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌,𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑡𝑡

𝑊𝑊𝑡𝑡𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑡𝑡 + (𝑟𝑟𝑡𝑡𝐾𝐾,𝑌𝑌𝑌𝑌𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡)𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌 + (𝑟𝑟𝑡𝑡𝐾𝐾,𝐹𝐹𝑌𝑌𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡)𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌 + 

𝜆𝜆𝑡𝑡𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡 (𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑡𝑡 − 𝜖𝜖𝑡𝑡(𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡)
𝛼𝛼(𝑧𝑧𝑡𝑡𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑡𝑡)

1−𝛼𝛼 − 𝑧𝑧𝑡𝑡𝜙𝜙)                                                                  (2.10) 

2.10 eşitliğindeki asgari maliyet probleminde 𝑊𝑊𝑡𝑡 ücreti ve 𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑡𝑡 emek girdisini 

göstermek üzere, (𝑊𝑊𝑡𝑡𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑡𝑡), emeğin firmaya olan maliyetini göstermektedir. 𝑟𝑟𝑡𝑡𝐾𝐾,𝑌𝑌𝑌𝑌 ve 

𝑟𝑟𝑡𝑡𝐾𝐾,𝐹𝐹𝑌𝑌, sırasıyla yerli ve yabancı sermaye girdisinin reel kiralama bedeline karşılık 

gelmektedir.  𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌 ve 𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌 ise sırasıyla yerli ve yabancı para cinsinden kullanılan 

sermaye girdilerini ifade etmektedir. Lagrange çarpanı (𝜆𝜆𝑡𝑡𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡), bir fazla yerli ara ürün 

üretmek için katlanılan nominal maliyet, diğer bir ifadeyle nominal marjinal maliyet 

(𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛) olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla, 𝜆𝜆𝑡𝑡 tek başına reel marjinal maliyete 

(𝑛𝑛𝑛𝑛 ≡ 𝜆𝜆𝑡𝑡) karşılık gelmektedir.  Maliyetlerini asgari düzeye indirmek isteyen firma, 

2.10 problemini emek (𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑡𝑡) ve sermaye girdileri için (𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌,𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌) çözdüğünde 

aşağıdaki birinci sıra koşulları oluşmaktadır: 

𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑡𝑡:𝑊𝑊𝑡𝑡 = (1− 𝛼𝛼)𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑧𝑧𝑡𝑡𝜖𝜖𝑡𝑡 (
𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑧𝑧𝑡𝑡𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑡𝑡

)
𝛼𝛼

                                                                   (2.11) 

𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌: 𝑟𝑟𝑡𝑡𝐾𝐾,𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝛼𝛼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝜖𝜖𝑡𝑡 (
𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑧𝑧𝑡𝑡𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑡𝑡

)
𝛼𝛼−1

(𝜔𝜔𝑘𝑘𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌
)
1
𝜂𝜂𝑘𝑘

                                                        (2.12) 

𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌: 𝑟𝑟𝑡𝑡𝐾𝐾,𝐹𝐹𝑌𝑌 = 𝛼𝛼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝜖𝜖𝑡𝑡 (
𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑧𝑧𝑡𝑡𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑡𝑡

)
𝛼𝛼−1

(
(1−𝜔𝜔𝑘𝑘)𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡

𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌
)
1
𝜂𝜂𝑘𝑘

                                            (2.13) 

Yukarıdaki eşitlikler ara malı üretici firmanın marjinal maliyetini hesaplamak 

için birlikte çözüldüğünde aşağıdaki denge marjinal maliyet eşitliği ortaya 

çıkmaktadır: 

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡 = 𝜏𝜏𝑡𝑡𝑑𝑑 (
𝑊𝑊𝑡𝑡

(1− 𝛼𝛼)𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑧𝑧𝑡𝑡
)
1−𝛼𝛼

× 

                         

(

 
 [𝜔𝜔𝑘𝑘(𝑟𝑟𝑡𝑡𝐾𝐾,𝑌𝑌𝑌𝑌)1−𝜂𝜂𝑘𝑘 + (1 −𝜔𝜔𝑘𝑘)(𝑟𝑟𝑡𝑡𝐾𝐾,𝐹𝐹𝑌𝑌)1−𝜂𝜂𝑘𝑘]

1
1−𝜂𝜂𝑘𝑘

𝛼𝛼
)

 
 

𝛼𝛼

1
𝜖𝜖𝑡𝑡

                               (2.14) 
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𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡+𝑗𝑗 = (𝜋𝜋𝑡𝑡𝜋𝜋𝑡𝑡+1 …𝜋𝜋𝑡𝑡+𝑗𝑗−1)
𝜅𝜅𝑑𝑑(�̅�𝜋𝑡𝑡+1𝑐𝑐 �̅�𝜋𝑡𝑡+2𝑐𝑐 … �̅�𝜋𝑡𝑡+𝑗𝑗𝑐𝑐 )1−𝜅𝜅𝑑𝑑𝑃𝑃𝑡𝑡

𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖                                 (2.16) 

Ara malı üretici firma kârını azami noktaya çıkaracak uygun fiyatı 

belirleyeceği aşağıdaki problemi çözmektedir:66 

max
𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦

𝐸𝐸𝑡𝑡∑(𝛽𝛽𝜉𝜉𝑑𝑑)𝑗𝑗𝑣𝑣𝑡𝑡+𝑗𝑗 [((𝜋𝜋𝑡𝑡𝜋𝜋𝑡𝑡+1 …𝜋𝜋𝑡𝑡+𝑗𝑗−1)
𝜅𝜅𝑑𝑑(�̅�𝜋𝑡𝑡+1𝑐𝑐 �̅�𝜋𝑡𝑡+2𝑐𝑐 … �̅�𝜋𝑡𝑡+𝑗𝑗𝑐𝑐 )1−𝜅𝜅𝑑𝑑𝑃𝑃𝑡𝑡

𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖) 𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑡𝑡+𝑗𝑗
∞

𝑗𝑗=0

− 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡+𝑗𝑗𝑃𝑃𝑡𝑡+𝑗𝑗𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑡𝑡+𝑗𝑗] ,                    0 < 𝛽𝛽 < 1                                    (2.17) 

2.17 eşitliğindeki azami kâr probleminde, 𝛽𝛽 dönemler arası iskonto faktörüne 

karşılık gelmektedir.67 𝑣𝑣𝑡𝑡+𝑗𝑗, hanehalkının (𝑡𝑡 + 𝑗𝑗) dönemindeki nominal gelirinin 

marjinal faydasını ifade etmekte olup ara malı üreticisi firma için probleme dışsal 

olarak girmektedir. 𝐸𝐸𝑡𝑡, beklenen değeri ima etmektedir. Problemde eksi işaretinden 

sonra gelen kısım firmanın toplam maliyetini göstermekte olup eksiden önce gelen 

bölümse firmanın satışlarından elde ettiği toplam gelire karşılık gelmektedir. Firma 

yukarıdaki amaç problemini, arz ve talep dengesini belirleyen 2.3 numaralı eşitliğe 

bağlı olarak çözdüğünde; aşağıdaki Phillips eğrisi eşitliğine ulaşmaktadır: 

�̂�𝜋𝑡𝑡 = 𝛽𝛽
1 + 𝜅𝜅𝑑𝑑𝛽𝛽

𝐸𝐸𝑡𝑡[�̂�𝜋𝑡𝑡+1] + 𝜅𝜅𝑑𝑑
1 + 𝜅𝜅𝑑𝑑𝛽𝛽

�̂�𝜋𝑡𝑡−1

+ 1
1 + 𝜅𝜅𝑑𝑑𝛽𝛽

(1 − 𝛽𝛽𝜉𝜉𝑑𝑑)(1 − 𝜉𝜉𝑑𝑑)
𝜉𝜉𝑑𝑑

𝑚𝑚�̂�𝑚𝑡𝑡                                                 (2.18) 

Phillips eğrisi eşitliğinden de görüleceği üzere, yerli ara malı üreten firmanın 𝑡𝑡 
döneminde maruz kaldığı enflasyon oranı, gelecekteki enflasyon beklentilerinin, 

(𝑡𝑡 − 1) döneminde gerçekleşen enflasyon oranının ve marjinal maliyetlerinin bir 

fonksiyonu olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun yanı sıra, fiyat endeksleme derecesi, 

dönemler arası iskonto oranı ve firmaların uygun fiyat belirleyememe olasılığı 

enflasyon oranını doğrudan etkileyen önemli parametrelerdir.  

 

 

                                                 
66 Adolfson ver ark., 2005:7 
67 Gelecekteki mal, hizmet veya nakit akışının net bugünkü değerinin hesaplanmasında kullanılan bir 
tür faiz oranıdır. 
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2.14 eşitliğindeki τtd, ara malı marjinal maliyetleri üzerine gelen fiyat artırım 

şoku gibi davranmaktadır. Marjinal maliyet eşitliği içinde yer alan bu şok üretim 

fonksiyonu içinde bulunmamaktadır. 

Uygun emek ve sermaye girdisi seçimlerini yaparak marjinal maliyetini 

belirleyen ara malı üretici firma için ikinci aşama, ürettiği mallar için fiyat belirleme 

sürecidir. Firma, fiyat belirleme gücünü tekelci rekabet piyasasında faaliyet 

göstermesine bağlı olarak sahip olduğu sınırlı piyasa gücüne dayandırmaktadır. Firma, 

mal fiyatını oluştururken Calvo fiyat modelleme kuralını esas almaktadır.64 DSGD 

modellerinin genelinde, tekelci rekabet piyasasında fiyat ve ücretler belirlenirken 

Calvo fiyat modelleme kuralı kullanılmaktadır.  

Calvo fiyat modelleme kuralına göre, ara malı üreten her bir firma herhangi bir 

dönemde rastgele 𝜉𝜉𝑑𝑑  olasılığıyla fiyatını en uygun şekilde belirleyememektedir. Bu 

durumda, birinci tip diye nitelendirilebilecek bu firma, ilgili 𝑡𝑡 dönemindeki fiyatını ya 

sabit tutarak ya da kararlı denge enflasyonu veya bir önceki dönemin enflasyonu kadar 

artırarak güncellemektedir. Modelin yapısı içinde, fiyatını uygun şekilde 

belirleyemeyen firma için yazında kullanılan yöntemlerin bir bileşkesi olan aşağıdaki 

fiyat eşitliği kullanılmaktadır:65 

𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡 = (𝜋𝜋𝑡𝑡−1)𝜅𝜅𝑑𝑑(�̅�𝜋𝑐𝑐)1−𝜅𝜅𝑑𝑑𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡−1,                     0 ≤ 𝜅𝜅𝑑𝑑 ≤ 1                                           (2.15) 

 𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡 ve 𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡−1, sırasıyla ara malının 𝑡𝑡 ve (𝑡𝑡 − 1) dönemlerindeki fiyatına, 𝜋𝜋𝑡𝑡−1, 

(𝑡𝑡 − 1) dönemindeki enflasyon oranına, �̅�𝜋𝑐𝑐 merkez bankası enflasyon hedefine ve son 

olarak 𝜅𝜅𝑑𝑑 endeksleme derecesine karşılık gelmektedir. 

Herhangi bir dönemde fiyatını en uygun şekilde belirlemek için rastgele bir 

(1 − 𝜉𝜉𝑑𝑑) olasılığıyla karşı karşıya kalan ikinci tip firma, fiyatını 𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖 olarak 

belirlemektedir. Firmanın 𝑡𝑡 döneminde fiyatını en uygun şekilde belirlediği ve bundan 

sonraki 𝑗𝑗 dönemi boyunca fiyatını yeniden belirleme ihtimali olmadığı varsayımı 

altında, (𝑡𝑡 + 𝑗𝑗) dönemi sonunda firmanın ara malı fiyatı aşağıdaki eşitlikteki gibi 

gerçekleşmektedir: 

                                                 
64 Calvo, 1983 
65 Smets ve Wouters, 2003:16 
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𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡+𝑗𝑗 = (𝜋𝜋𝑡𝑡𝜋𝜋𝑡𝑡+1 …𝜋𝜋𝑡𝑡+𝑗𝑗−1)
𝜅𝜅𝑑𝑑(�̅�𝜋𝑡𝑡+1𝑐𝑐 �̅�𝜋𝑡𝑡+2𝑐𝑐 … �̅�𝜋𝑡𝑡+𝑗𝑗𝑐𝑐 )1−𝜅𝜅𝑑𝑑𝑃𝑃𝑡𝑡

𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖                                 (2.16) 

Ara malı üretici firma kârını azami noktaya çıkaracak uygun fiyatı 

belirleyeceği aşağıdaki problemi çözmektedir:66 

max
𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦

𝐸𝐸𝑡𝑡∑(𝛽𝛽𝜉𝜉𝑑𝑑)𝑗𝑗𝑣𝑣𝑡𝑡+𝑗𝑗 [((𝜋𝜋𝑡𝑡𝜋𝜋𝑡𝑡+1 …𝜋𝜋𝑡𝑡+𝑗𝑗−1)
𝜅𝜅𝑑𝑑(�̅�𝜋𝑡𝑡+1𝑐𝑐 �̅�𝜋𝑡𝑡+2𝑐𝑐 … �̅�𝜋𝑡𝑡+𝑗𝑗𝑐𝑐 )1−𝜅𝜅𝑑𝑑𝑃𝑃𝑡𝑡

𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖) 𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑡𝑡+𝑗𝑗
∞

𝑗𝑗=0

− 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡+𝑗𝑗𝑃𝑃𝑡𝑡+𝑗𝑗𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑡𝑡+𝑗𝑗] ,                    0 < 𝛽𝛽 < 1                                    (2.17) 

2.17 eşitliğindeki azami kâr probleminde, 𝛽𝛽 dönemler arası iskonto faktörüne 

karşılık gelmektedir.67 𝑣𝑣𝑡𝑡+𝑗𝑗, hanehalkının (𝑡𝑡 + 𝑗𝑗) dönemindeki nominal gelirinin 

marjinal faydasını ifade etmekte olup ara malı üreticisi firma için probleme dışsal 

olarak girmektedir. 𝐸𝐸𝑡𝑡, beklenen değeri ima etmektedir. Problemde eksi işaretinden 

sonra gelen kısım firmanın toplam maliyetini göstermekte olup eksiden önce gelen 

bölümse firmanın satışlarından elde ettiği toplam gelire karşılık gelmektedir. Firma 

yukarıdaki amaç problemini, arz ve talep dengesini belirleyen 2.3 numaralı eşitliğe 

bağlı olarak çözdüğünde; aşağıdaki Phillips eğrisi eşitliğine ulaşmaktadır: 

�̂�𝜋𝑡𝑡 = 𝛽𝛽
1 + 𝜅𝜅𝑑𝑑𝛽𝛽

𝐸𝐸𝑡𝑡[�̂�𝜋𝑡𝑡+1] + 𝜅𝜅𝑑𝑑
1 + 𝜅𝜅𝑑𝑑𝛽𝛽

�̂�𝜋𝑡𝑡−1

+ 1
1 + 𝜅𝜅𝑑𝑑𝛽𝛽

(1 − 𝛽𝛽𝜉𝜉𝑑𝑑)(1 − 𝜉𝜉𝑑𝑑)
𝜉𝜉𝑑𝑑

𝑚𝑚�̂�𝑚𝑡𝑡                                                 (2.18) 

Phillips eğrisi eşitliğinden de görüleceği üzere, yerli ara malı üreten firmanın 𝑡𝑡 
döneminde maruz kaldığı enflasyon oranı, gelecekteki enflasyon beklentilerinin, 

(𝑡𝑡 − 1) döneminde gerçekleşen enflasyon oranının ve marjinal maliyetlerinin bir 

fonksiyonu olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun yanı sıra, fiyat endeksleme derecesi, 

dönemler arası iskonto oranı ve firmaların uygun fiyat belirleyememe olasılığı 

enflasyon oranını doğrudan etkileyen önemli parametrelerdir.  

 

 

                                                 
66 Adolfson ver ark., 2005:7 
67 Gelecekteki mal, hizmet veya nakit akışının net bugünkü değerinin hesaplanmasında kullanılan bir 
tür faiz oranıdır. 
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Ψ𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑚𝑚 = (𝑃𝑃𝑡𝑡

𝑚𝑚,Ψ

𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑚𝑚,Ψ)
𝜆𝜆𝑚𝑚,Ψ

𝜆𝜆𝑚𝑚,Ψ−1
Ψ𝑡𝑡
𝑚𝑚                                                                                               (2.20) 

2.20 eşitliğinde de görüldüğü üzere, perakende firma ara malı talebi (Ψ𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑚𝑚), 

ilgili ara malı fiyat endeksinin (𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑚𝑚,Ψ), ithal türdeş mal fiyat endeksinin (𝑃𝑃𝑡𝑡𝑚𝑚,Ψ) ve 

ithal ürün sepetinin (Ψ𝑡𝑡
𝑚𝑚) bir fonksiyonu olarak ifade edilmektedir. 

Perakende firmanın üretim yapısı belirlendikten sonra, bu firmalara girdi 

sağlayan ve tekelci rekabet piyasasında faaliyet gösteren ithal ara malı üretici 

firmaların üretim biçiminin belirlenmesi gerekmektedir. Öncelikli olarak firmanın 

ithal ettiği mal (Ψ𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑚𝑚) için karşılaştığı nominal marjinal maliyet (𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁) aşağıdaki 

eşitlikteki gibi yazılabilir: 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚,Ψ = 𝜏𝜏𝑡𝑡𝑚𝑚,Ψ𝑆𝑆𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡∗                                                                                                   (2.21)  

2.21 eşitliğinde 𝑆𝑆𝑡𝑡 döviz kurunu, 𝑃𝑃𝑡𝑡∗ yurtdışı fiyat seviyesini göstermektedir.  

Burada da yerli ara malı üreticilerindeki yapıya benzer olarak üretim fonksiyonu içinde 

olmamakla birlikte, marjinal maliyet eşitliğine doğrudan giren fiyat artış şoku (𝜏𝜏𝑡𝑡𝑚𝑚,Ψ) 

bulunmaktadır. Ara malı üretici firma üretimin hiçbir aşamasında olmadığından 

marjinal maliyet,  doğrudan ithal malın döviz kuru ile dönüştürülmüş yurtiçi fiyatıdır. 

Bununla birlikte, herhangi bir kategorideki firmaların (𝐶𝐶, 𝐼𝐼,𝑋𝑋) ithal mala ödediği 

toplam değer,  𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡∗Ψ𝑡𝑡
𝑚𝑚 tutarındadır. 

İthalat firmalarının fiyatlarını belirlemeleri, yerli ara malı üreten firmalarda 

olduğu gibi Calvo kuralına dayanmaktadır. Bu nedenle fiyatını en uygun şekilde 

belirleyemeyen firmalar, geçmiş dönem enflasyonunu ve merkez bankası enflasyon 

hedefini kendilerine temel alarak fiyatlarını (𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑚𝑚,Ψ) aşağıdaki eşitlikteki gibi 

oluşturmaktadır: 

𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑚𝑚,Ψ = (𝜋𝜋𝑡𝑡−1𝑚𝑚,Ψ)𝜅𝜅𝑚𝑚,Ψ(�̅�𝜋𝑐𝑐)1−𝜅𝜅𝑚𝑚,Ψ𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡−1𝑚𝑚,Ψ ,   0 ≤ 𝜅𝜅𝑚𝑚,Ψ ≤ 1                                           (2.22) 

2.22 eşitliğinde 𝜅𝜅𝑚𝑚,Ψ, fiyatın bir önceki dönem enflasyonuna (𝜋𝜋𝑡𝑡−1𝑚𝑚,Ψ) 

endekslenme derecesini belirtmektedir. Bir önceki dönem enflasyonundan kasıt, ilgili 
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2.2.2. İthalatçı firmalar 

Modelin yapısı içerisinde dış piyasanın ithalatçı firmalara türdeş bir mal sattığı 

kabul edilmektedir. İthalatçı firmalar aldıkları bu türdeş malı farklılaşmış ara ürünlere 

çevirerek perakende firmalara ithal ara malı olarak arz eder. Ara mal arzını 

gerçekleştiren bu firmaların tekelci rekabet piyasası içinde faaliyetlerini sürdürdükleri 

kabul edilmektedir. Dolayısıyla, bu firmaların yerli perakende firmalara sattıkları 

mallar üzerinde belirli oranda fiyat belirleme güçleri bulunmaktadır. Modelin üretim 

yapısının güçlendirilmesi açısından 3 farklı tipte ithalatçı firmanın yurtiçinde faaliyette 

olduğu kabul edilmektedir. Bunlardan birinci tip firma, nihai tüketim malı, ikinci tip 

firma nihai yatırım malı ve son olarak üçüncü tip firma nihai ihracat malı için ithal ara 

malı sağlamaktadır. Bu firmaların sağladığı mallar perakende firmalar tarafından tam 

rekabet piyasasında yeniden türdeş ürünler haline getirilerek tüketim, yatırım ve 

ihracat için nihai mal üretim aşamasında kullanılmaktadır. 

İthalatçı firmalar için en uygun üretim denge koşulu belirlenmeden önce, 

matematiksel gösterim açısından kolaylık sağlaması amacıyla firmaların tamamı ortak 

bir kategoride (Ψ kategorisi ve Ψ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒{𝐶𝐶, 𝐼𝐼,𝑋𝑋}) toplanmaktadır. Farklılaşmış 

ithalat ara malı üreten firmalar ile ithalat perakende firmaların üretim fonksiyonlarının 

çalışma prensibi, yerli üretim yapan benzer firmalardan farklı değildir. Bu nedenle, 

tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren ithalat perakende firmasının sabit ikame 

esnekliğiyle üretim fonksiyonu aşağıdaki eşitlikteki gibidir:68 

Ψ𝑡𝑡
𝑚𝑚 = [∫ (Ψ𝑖𝑖,𝑡𝑡

𝑚𝑚)
1

𝜆𝜆𝑚𝑚,Ψ1
0 ]

𝜆𝜆𝑚𝑚,Ψ

,                         1 ≤ 𝜆𝜆𝑚𝑚,Ψ ≤ ∞                                        (2.19)  

2.19 eşitliğinde Ψ𝑡𝑡
𝑚𝑚, tüketim, yatırım ve ihracat için türdeş ithal ürün sepetini; 

Ψ𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑚𝑚 ise tekelci rekabet piyasasında yine aynı sektörler için üretilen farklılaşmış ithal 

ara malı demetini temsil etmektedir. 𝜆𝜆𝑚𝑚,Ψ,  ithal ara malı piyasasındaki kâr oranına 

karşılık gelmektedir. Girdi fiyatlarını dışsal olarak alan perakende firma, en uygun mal 

demetini seçeceği asgari maliyet problemini çözerek aşağıdaki eşitlikteki gibi ithal ara 

malı talep eşitliğini oluşturmaktadır: 

                                                 
68 Christiano ve ark., 2011:2006 
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Ψ𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑚𝑚 = (𝑃𝑃𝑡𝑡

𝑚𝑚,Ψ

𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑚𝑚,Ψ)
𝜆𝜆𝑚𝑚,Ψ

𝜆𝜆𝑚𝑚,Ψ−1
Ψ𝑡𝑡
𝑚𝑚                                                                                               (2.20) 

2.20 eşitliğinde de görüldüğü üzere, perakende firma ara malı talebi (Ψ𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑚𝑚), 

ilgili ara malı fiyat endeksinin (𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑚𝑚,Ψ), ithal türdeş mal fiyat endeksinin (𝑃𝑃𝑡𝑡𝑚𝑚,Ψ) ve 

ithal ürün sepetinin (Ψ𝑡𝑡
𝑚𝑚) bir fonksiyonu olarak ifade edilmektedir. 

Perakende firmanın üretim yapısı belirlendikten sonra, bu firmalara girdi 

sağlayan ve tekelci rekabet piyasasında faaliyet gösteren ithal ara malı üretici 

firmaların üretim biçiminin belirlenmesi gerekmektedir. Öncelikli olarak firmanın 

ithal ettiği mal (Ψ𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑚𝑚) için karşılaştığı nominal marjinal maliyet (𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁) aşağıdaki 

eşitlikteki gibi yazılabilir: 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚,Ψ = 𝜏𝜏𝑡𝑡𝑚𝑚,Ψ𝑆𝑆𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡∗                                                                                                   (2.21)  

2.21 eşitliğinde 𝑆𝑆𝑡𝑡 döviz kurunu, 𝑃𝑃𝑡𝑡∗ yurtdışı fiyat seviyesini göstermektedir.  

Burada da yerli ara malı üreticilerindeki yapıya benzer olarak üretim fonksiyonu içinde 

olmamakla birlikte, marjinal maliyet eşitliğine doğrudan giren fiyat artış şoku (𝜏𝜏𝑡𝑡𝑚𝑚,Ψ) 

bulunmaktadır. Ara malı üretici firma üretimin hiçbir aşamasında olmadığından 

marjinal maliyet,  doğrudan ithal malın döviz kuru ile dönüştürülmüş yurtiçi fiyatıdır. 

Bununla birlikte, herhangi bir kategorideki firmaların (𝐶𝐶, 𝐼𝐼,𝑋𝑋) ithal mala ödediği 

toplam değer,  𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡∗Ψ𝑡𝑡
𝑚𝑚 tutarındadır. 

İthalat firmalarının fiyatlarını belirlemeleri, yerli ara malı üreten firmalarda 

olduğu gibi Calvo kuralına dayanmaktadır. Bu nedenle fiyatını en uygun şekilde 

belirleyemeyen firmalar, geçmiş dönem enflasyonunu ve merkez bankası enflasyon 

hedefini kendilerine temel alarak fiyatlarını (𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑚𝑚,Ψ) aşağıdaki eşitlikteki gibi 

oluşturmaktadır: 

𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑚𝑚,Ψ = (𝜋𝜋𝑡𝑡−1𝑚𝑚,Ψ)𝜅𝜅𝑚𝑚,Ψ(�̅�𝜋𝑐𝑐)1−𝜅𝜅𝑚𝑚,Ψ𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡−1𝑚𝑚,Ψ ,   0 ≤ 𝜅𝜅𝑚𝑚,Ψ ≤ 1                                           (2.22) 

2.22 eşitliğinde 𝜅𝜅𝑚𝑚,Ψ, fiyatın bir önceki dönem enflasyonuna (𝜋𝜋𝑡𝑡−1𝑚𝑚,Ψ) 

endekslenme derecesini belirtmektedir. Bir önceki dönem enflasyonundan kasıt, ilgili 
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2.2.3. İhracatçı firmalar 

İhracatçı firmanın arz ve talep dengeleriyle ilgili matematiksel çıkarımları 

yapmadan önce model içinde ihracat yapısının daha iyi anlaşılması açısından birkaç 

noktaya değinmek gerekmektedir. Öncelikli olarak ihracatçı firma tekelci piyasada 

üretim yapmaktadır. Üretiminde yerli ve ithal malları birlikte kullanmaktadır. Bahse 

konu bu malları, daha önceki bölümlerde bahsedilen yerli ve yurtiçi ihracat perakende 

firmasının ürettiği türdeş ürünleri satın alarak yapmaktadır. Bu ürünleri kullanarak 

kendi farklılaşmış malını üretmekte ve tam rekabet piyasasında çalışan perakende 

ihracat firmasına satmaktadır. Perakende ihracat firması yabancı bir firma olup 

farklılaşmış ihracat mallarını tek bir türdeş ürün haline getirip dış piyasaya 

sunmaktadır. 

İhracat için yurtdışı talep eşitliği aşağıdaki eşitlikteki gibidir: 

𝑋𝑋𝑡𝑡 = (𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑥𝑥

𝑃𝑃𝑡𝑡∗
)
𝜂𝜂𝑓𝑓
𝑌𝑌𝑡𝑡∗                                                                                                                (2.25) 

2.25 eşitliğinde 𝑃𝑃𝑡𝑡∗ yabancı fiyat endeksini, 𝑌𝑌𝑡𝑡∗ yabancı hasılayı ve 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑥𝑥 ihracat 

fiyat endeksini ifade etmektedir. İhracat fiyat endeksi yabancı para cinsindendir. 𝜂𝜂𝑓𝑓, 

ihracat malları için yabancı talep esnekliğidir. Yabancı talebini karşılamak üzere tam 

rekabet piyasasında çalışan temsili perakende firmanın üretim fonksiyonu aşağıdaki 

eşitlikteki gibidir: 

𝑋𝑋𝑡𝑡 = [∫ 𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑡𝑡
1
𝜆𝜆𝑥𝑥

1

0
𝑑𝑑𝑑𝑑]

𝜆𝜆𝑥𝑥
, 1 ≤ 𝜆𝜆𝑥𝑥 ≤ ∞                                                                                 (2.26) 

2.26 eşitliğinde verilen üretim fonksiyonunu kullanan ihracatçı perakende 

firma, uygun ara malı demetini kullanarak kârını azami noktaya çıkaracak amaç 

problemini çözdüğünde; sırasıyla ihracat ara malı talebi (𝑋𝑋𝑑𝑑,𝑡𝑡) ve ihracat fiyat endeksi 

(𝑃𝑃𝑡𝑡𝑥𝑥) eşitliklerini aşağıdaki gibi elde etmektedir: 

𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑡𝑡 = (
𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑥𝑥
𝑃𝑃𝑡𝑡𝑥𝑥

)
− 𝜆𝜆𝑥𝑥
𝜆𝜆𝑥𝑥−1

𝑋𝑋𝑡𝑡                                                                                                        (2.27) 

𝑃𝑃𝑡𝑡𝑥𝑥 = [∫ (𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑥𝑥 )
1

1−𝜆𝜆𝑥𝑥
1

0
𝑑𝑑𝑑𝑑]

1−𝜆𝜆𝑥𝑥
                                                                                          (2.28) 
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sektördeki (ithal tüketim, ithal yatırım, ihracat ithalatı) gerçekleşen enflasyon 

oranlarıdır. 

Fiyatını en uygun şekilde belirleyebilen firma için iskonto edilmiş kârlarını 

azami seviyeye çıkaracağı amaç probleminin çözümü, yerli ara malı üretici 

firmanınkiyle benzerlik göstermektedir. Bu nedenle firmanın, kendisi için uygun fiyatı 

seçeceği aşağıdaki problemi çözmesi gerekmektedir:  

    max
𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑚𝑚,Ψ,𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦

𝐸𝐸𝑡𝑡∑(𝛽𝛽𝜉𝜉𝑚𝑚,Ψ)
𝑗𝑗𝑣𝑣𝑡𝑡+𝑗𝑗

∞

𝑗𝑗=0
[(𝜋𝜋𝑡𝑡𝑚𝑚,Ψ𝜋𝜋𝑡𝑡+1𝑚𝑚,Ψ …𝜋𝜋𝑡𝑡+𝑗𝑗−1𝑚𝑚,Ψ )𝜅𝜅𝑚𝑚,Ψ(�̅�𝜋𝑡𝑡+1𝑐𝑐 �̅�𝜋𝑡𝑡+2𝑐𝑐 … �̅�𝜋𝑡𝑡+𝑗𝑗𝑐𝑐 )1−𝜅𝜅𝑚𝑚,Ψ

× 𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑚𝑚,Ψ,𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 × Ψ𝑦𝑦,𝑡𝑡+𝑗𝑗

𝑚𝑚 − 𝜏𝜏𝑡𝑡+𝑗𝑗𝑚𝑚,Ψ𝑆𝑆𝑡𝑡+𝑗𝑗𝑃𝑃𝑡𝑡+𝑗𝑗∗ Ψ𝑦𝑦,𝑡𝑡+𝑗𝑗
𝑚𝑚 ] , 0 < 𝛽𝛽 < 1              (2.23) 

2.23 eşitliğinin eksi işaretinden sonra gelen kısmı firmanın karşılaştığı toplam 

maliyeti ifade etmektedir. Fiyat artırım şoku (𝜏𝜏𝑡𝑡+𝑗𝑗𝑚𝑚,Ψ), doğrudan maliyet itişine  (cost 

push) neden olduğundan toplam maliyetin içinde kendisine yer bulmaktadır.  İfadenin 

eksi işaretinden önce gelen kısmı firmanın satışlardan elde ettiği toplam geliri 

göstermektedir. Yerli ara malı üreticisi firmada olduğu gibi 𝛽𝛽 ve 𝑣𝑣𝑡𝑡+𝑗𝑗 sırasıyla iskonto 

faktörünü ve hanehalkının (𝑡𝑡 + 𝑗𝑗) dönemindeki nominal gelirinin marjinal faydasını 

(hanehalkı Lagrange çarpanı) ifade etmektedir. Yukarıdaki amaç problemi 2.20 eşitliği 

dikkate alınarak çözüldüğünde, ithalatçı firmalar için aşağıdaki Phillips eğrisi eşitliği 

ortaya çıkar: 

�̂�𝜋𝑡𝑡𝑚𝑚,Ψ = 𝛽𝛽
1 + 𝜅𝜅𝑚𝑚,Ψ𝛽𝛽

𝐸𝐸𝑡𝑡[�̂�𝜋𝑡𝑡+1𝑚𝑚,Ψ] + 𝜅𝜅𝑚𝑚,Ψ
1 + 𝜅𝜅𝑚𝑚,Ψ𝛽𝛽

�̂�𝜋𝑡𝑡−1𝑚𝑚,Ψ

+ 1
1 + 𝜅𝜅𝑚𝑚,Ψ𝛽𝛽

(1 − 𝛽𝛽𝜉𝜉𝑚𝑚,Ψ)(1 − 𝜉𝜉𝑚𝑚,Ψ)
𝜉𝜉𝑚𝑚,Ψ

𝑚𝑚�̂�𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚,Ψ                             (2.24) 

İthalatçı firmalar için Phillips eğrisinin özellikleri yerli ara malı üreten 

firmalarınkiyle benzerlik göstermektedir. Firmaların karşı karşıya kaldıkları 

enflasyon, geçmiş dönem ithalat enflasyonunun yanı sıra gelecek dönem 

beklentileriyle de doğrudan bağlantılıdır. Ayrıca fiyat endeksleme derecesi, dönemler 

arası iskonto oranı ve uygun fiyat belirleyebilme olasılıkları ithalat enflasyonu 

üzerindeki etkili diğer önemli parametrelerdir. 
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2.2.3. İhracatçı firmalar 

İhracatçı firmanın arz ve talep dengeleriyle ilgili matematiksel çıkarımları 

yapmadan önce model içinde ihracat yapısının daha iyi anlaşılması açısından birkaç 

noktaya değinmek gerekmektedir. Öncelikli olarak ihracatçı firma tekelci piyasada 

üretim yapmaktadır. Üretiminde yerli ve ithal malları birlikte kullanmaktadır. Bahse 

konu bu malları, daha önceki bölümlerde bahsedilen yerli ve yurtiçi ihracat perakende 

firmasının ürettiği türdeş ürünleri satın alarak yapmaktadır. Bu ürünleri kullanarak 

kendi farklılaşmış malını üretmekte ve tam rekabet piyasasında çalışan perakende 

ihracat firmasına satmaktadır. Perakende ihracat firması yabancı bir firma olup 

farklılaşmış ihracat mallarını tek bir türdeş ürün haline getirip dış piyasaya 

sunmaktadır. 

İhracat için yurtdışı talep eşitliği aşağıdaki eşitlikteki gibidir: 

𝑋𝑋𝑡𝑡 = (𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑥𝑥

𝑃𝑃𝑡𝑡∗
)
𝜂𝜂𝑓𝑓
𝑌𝑌𝑡𝑡∗                                                                                                                (2.25) 

2.25 eşitliğinde 𝑃𝑃𝑡𝑡∗ yabancı fiyat endeksini, 𝑌𝑌𝑡𝑡∗ yabancı hasılayı ve 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑥𝑥 ihracat 

fiyat endeksini ifade etmektedir. İhracat fiyat endeksi yabancı para cinsindendir. 𝜂𝜂𝑓𝑓, 

ihracat malları için yabancı talep esnekliğidir. Yabancı talebini karşılamak üzere tam 

rekabet piyasasında çalışan temsili perakende firmanın üretim fonksiyonu aşağıdaki 

eşitlikteki gibidir: 

𝑋𝑋𝑡𝑡 = [∫ 𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑡𝑡
1
𝜆𝜆𝑥𝑥

1

0
𝑑𝑑𝑑𝑑]

𝜆𝜆𝑥𝑥
, 1 ≤ 𝜆𝜆𝑥𝑥 ≤ ∞                                                                                 (2.26) 

2.26 eşitliğinde verilen üretim fonksiyonunu kullanan ihracatçı perakende 

firma, uygun ara malı demetini kullanarak kârını azami noktaya çıkaracak amaç 

problemini çözdüğünde; sırasıyla ihracat ara malı talebi (𝑋𝑋𝑑𝑑,𝑡𝑡) ve ihracat fiyat endeksi 

(𝑃𝑃𝑡𝑡𝑥𝑥) eşitliklerini aşağıdaki gibi elde etmektedir: 

𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑡𝑡 = (
𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑥𝑥
𝑃𝑃𝑡𝑡𝑥𝑥

)
− 𝜆𝜆𝑥𝑥
𝜆𝜆𝑥𝑥−1

𝑋𝑋𝑡𝑡                                                                                                        (2.27) 

𝑃𝑃𝑡𝑡𝑥𝑥 = [∫ (𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑥𝑥 )
1

1−𝜆𝜆𝑥𝑥
1

0
𝑑𝑑𝑑𝑑]

1−𝜆𝜆𝑥𝑥
                                                                                          (2.28) 



 

  44 
 

Yukarıdaki eşitliklerde, daha önce de ifade edildiği üzere 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑥𝑥 yabancı para 

cinsinden ihracat fiyat endeksini ifade etmektedir. Bu nedenle, nominal marjinal 

maliyet fiyat etkisinden arındırılırken fiyat endeksi döviz kuruyla çarpıldıktan sonra 

bölme işlemi yapılmaktadır. Ayrıca, 2.33 eşitliğinden anlaşılacağı üzere reel marjinal 

maliyet, birim ürün içerisinde yerli ve ithal türdeş ürünlerin yer aldıkları orana bağlı 

olarak fiyatlarının maliyetlere dâhil edilmesiyle belirlenmektedir. Fiyat artırıcı şok 𝜏𝜏𝑡𝑡𝑥𝑥, 

marjinal maliyetler üzerinde artırıcı veya azaltıcı yönde katkı yapmaktadır. 

2.30 ve 2.31 eşitlikleri 𝑖𝑖 ∈ (0,1) sürekli aralığında faaliyet gösteren tek bir 

firmanın yerli ve ithal mal taleplerini göstermektedir. Bu nedenle, ilgili eşitliklerin 

sıfır-bir sürekli aralığında integralleri alındığında (∫ 𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑖𝑖,
1
0  ∫ 𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑚𝑚,𝑥𝑥𝑑𝑑𝑖𝑖 1

0 ) farklılaşmış 

ihracat ara malı üreten firmaların toplam yerli ve ithal türdeş mal talepleri ortaya 

çıkmaktadır.  

Yerli para cinsinden fiyat oluşturma sürecinde, ihracatçı firma da diğer 

bölümlerdeki firmalar gibi Calvo fiyat kuralını esas almaktadır. Bu nedenle, fiyatını 

en uygun şekilde belirleyemeyen firma, geçmiş dönem ihracat fiyatları enflasyonu 

(𝜋𝜋𝑡𝑡−1𝑥𝑥 ) ve kararlı denge ihracat fiyatları enflasyonu (𝜋𝜋𝑥𝑥) oranlarını dikkate alarak 

fiyatını (𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑥𝑥 ) belirlemektedir. Modelin yapısı içinde kararlı denge ihracat fiyatları 

enflasyonu, uzun dönem yurtdışı ortalama enflasyon oranı olarak kabul edilmektedir. 

Bir başka ifadeyle, yurtdışı kararlı denge enflasyon oranı aynı zamanda ihracat fiyatları 

enflasyon oranının da kararlı denge değeri olarak görülmektedir. Buna bağlı olarak 

ilgili fiyat eşitliği aşağıdaki gibi oluşmaktadır: 

𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑥𝑥 = (𝜋𝜋𝑡𝑡−1𝑥𝑥 )𝜅𝜅𝑥𝑥(𝜋𝜋𝑥𝑥)1−𝜅𝜅𝑥𝑥𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡−1𝑥𝑥 ,   0 < 𝜅𝜅𝑥𝑥 < 1                                                             (2.34) 

Fiyatını ayarlama imkânı olan ihracatçı firma, kârını azami noktaya çıkaracak 

en uygun fiyatı seçeceği aşağıdaki amaç problemini çözmektedir: 

max
𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦

𝐸𝐸𝑡𝑡 ∑ (𝛽𝛽𝜉𝜉𝑥𝑥)𝑗𝑗𝑣𝑣𝑡𝑡+𝑗𝑗∞
𝑗𝑗=0 [(𝜋𝜋𝑡𝑡𝑥𝑥𝜋𝜋𝑡𝑡+1𝑥𝑥 …𝜋𝜋𝑡𝑡+𝑗𝑗−1𝑥𝑥 )𝜅𝜅𝑥𝑥(�̅�𝜋𝑡𝑡+1𝑥𝑥 �̅�𝜋𝑡𝑡+2𝑥𝑥 … �̅�𝜋𝑡𝑡+𝑗𝑗𝑥𝑥 )1−𝜅𝜅𝑥𝑥 ×

                         𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖 × 𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑡𝑡+𝑗𝑗 − 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡+𝑗𝑗𝑥𝑥 𝑃𝑃𝑡𝑡+𝑗𝑗𝑥𝑥 𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑡𝑡+𝑗𝑗] , 0 < 𝛽𝛽 < 1                           (2.35)  

2.35 azami kâr amacı probleminde 𝛽𝛽  dönemler arası iskonto faktörünü, 𝑣𝑣𝑡𝑡+𝑗𝑗  

hanehalkının (𝑡𝑡 + 𝑗𝑗) dönemindeki nominal gelirinin marjinal faydasını ve 𝜉𝜉𝑥𝑥 firmanın 
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Eşitliklerdeki 𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑥𝑥  farklılaşmış ihracat ara malı fiyat endeksini, 𝑋𝑋𝑡𝑡 türdeş ihracat 

malını ve  𝜆𝜆𝑥𝑥 ihracat ara malı kâr oranını ifade etmektedir. 

Perakende firmanın talebini karşılayan ve tekelci rekabet piyasasında faaliyet 

gösteren ihracat ara malı firması yerli ve ithal türdeş malları bir araya getirerek 

üretimini gerçekleştirmektedir. Yerli ve ithal mallardan belirli oranda kullanan 

firmanın üretim eşitliği aşağıdaki gibidir:69 

𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑡𝑡 = [(1 −𝜔𝜔𝑥𝑥)
1
𝜂𝜂𝑥𝑥   (𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑑𝑑 )

𝜂𝜂𝑥𝑥−1
𝜂𝜂𝑥𝑥  +   (𝜔𝜔𝑥𝑥)

1
𝜂𝜂𝑥𝑥   (𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑚𝑚)

𝜂𝜂𝑥𝑥−1
𝜂𝜂𝑥𝑥 ]

𝜂𝜂𝑥𝑥
𝜂𝜂𝑥𝑥−1

                                 (2.29) 

2.29 eşitliğinde 𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑑𝑑  ve 𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑚𝑚 sırasıyla farklılaşmış ihracat malı üretiminde 

kullanılan yerli ve ithal türdeş malları temsil etmektedir. 𝜂𝜂𝑥𝑥, yerli ve ithal türdeş mallar 

arasındaki ikame esnekliğini açıklarken, 𝜔𝜔𝑥𝑥 üretimdeki ithalat malı payına karşılık 

gelmektedir. Yukarıdaki üretim eşitliğinde kullanacağı yerli ve ithal türdeş mal 

miktarını belirlemek için, maliyetini asgari düzeye indirecek amaç problemini çözen 

firma,  yerli ve ithal türdeş ürünler için aşağıdaki talep eşitliklerini elde etmektedir: 

𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑑𝑑 = (1 −𝜔𝜔𝑥𝑥)(𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡
𝑥𝑥

𝜏𝜏𝑡𝑡𝑥𝑥𝑃𝑃𝑡𝑡
)
𝜂𝜂𝑥𝑥
𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑡𝑡                                                                                    (2.30) 

𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑚𝑚,𝑥𝑥 = (𝜔𝜔𝑥𝑥)(𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡
𝑥𝑥

𝜏𝜏𝑡𝑡𝑥𝑥𝑃𝑃𝑡𝑡𝑚𝑚,𝑥𝑥)
𝜂𝜂𝑥𝑥
𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑡𝑡                                                                                        (2.31) 

Yukarıdaki eşitliklerde 𝜏𝜏𝑡𝑡𝑥𝑥 farklılaşmış ihracat malları üzerinde fiyat artışı şoku 

olarak nitelendirilebilir. 𝑃𝑃𝑡𝑡 ve 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑚𝑚,𝑥𝑥 sırasıyla yerli ve ithal türdeş ara malı fiyat 

endeksini ifade etmektedir. 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡𝑥𝑥, farklılaşmış ihracat ara malının nominal marjinal 

maliyetini göstermektedir. Reel marjinal maliyetse aşağıdaki eşitliklerde olduğu gibi 

ifade edilebilir: 

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑥𝑥 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡𝑥𝑥
𝑆𝑆𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑥𝑥

   𝑣𝑣𝑣𝑣                                                                                                              (2.32)   

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑥𝑥 = 𝜏𝜏𝑡𝑡𝑥𝑥
𝑆𝑆𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑥𝑥

{(1 −𝜔𝜔𝑥𝑥)𝑃𝑃𝑡𝑡
1−𝜂𝜂𝑥𝑥 + (𝜔𝜔𝑥𝑥)(𝑃𝑃𝑡𝑡𝑚𝑚,𝑥𝑥)1−𝜂𝜂𝑥𝑥}

1
1−𝜂𝜂𝑥𝑥                                           (2.33) 

                                                 
69 Copaciu ve ark., 2015:21 
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Yukarıdaki eşitliklerde, daha önce de ifade edildiği üzere 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑥𝑥 yabancı para 

cinsinden ihracat fiyat endeksini ifade etmektedir. Bu nedenle, nominal marjinal 

maliyet fiyat etkisinden arındırılırken fiyat endeksi döviz kuruyla çarpıldıktan sonra 

bölme işlemi yapılmaktadır. Ayrıca, 2.33 eşitliğinden anlaşılacağı üzere reel marjinal 

maliyet, birim ürün içerisinde yerli ve ithal türdeş ürünlerin yer aldıkları orana bağlı 

olarak fiyatlarının maliyetlere dâhil edilmesiyle belirlenmektedir. Fiyat artırıcı şok 𝜏𝜏𝑡𝑡𝑥𝑥, 

marjinal maliyetler üzerinde artırıcı veya azaltıcı yönde katkı yapmaktadır. 

2.30 ve 2.31 eşitlikleri 𝑖𝑖 ∈ (0,1) sürekli aralığında faaliyet gösteren tek bir 

firmanın yerli ve ithal mal taleplerini göstermektedir. Bu nedenle, ilgili eşitliklerin 

sıfır-bir sürekli aralığında integralleri alındığında (∫ 𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑖𝑖,
1
0  ∫ 𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑚𝑚,𝑥𝑥𝑑𝑑𝑖𝑖 1

0 ) farklılaşmış 

ihracat ara malı üreten firmaların toplam yerli ve ithal türdeş mal talepleri ortaya 

çıkmaktadır.  

Yerli para cinsinden fiyat oluşturma sürecinde, ihracatçı firma da diğer 

bölümlerdeki firmalar gibi Calvo fiyat kuralını esas almaktadır. Bu nedenle, fiyatını 

en uygun şekilde belirleyemeyen firma, geçmiş dönem ihracat fiyatları enflasyonu 

(𝜋𝜋𝑡𝑡−1𝑥𝑥 ) ve kararlı denge ihracat fiyatları enflasyonu (𝜋𝜋𝑥𝑥) oranlarını dikkate alarak 

fiyatını (𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑥𝑥 ) belirlemektedir. Modelin yapısı içinde kararlı denge ihracat fiyatları 

enflasyonu, uzun dönem yurtdışı ortalama enflasyon oranı olarak kabul edilmektedir. 

Bir başka ifadeyle, yurtdışı kararlı denge enflasyon oranı aynı zamanda ihracat fiyatları 

enflasyon oranının da kararlı denge değeri olarak görülmektedir. Buna bağlı olarak 

ilgili fiyat eşitliği aşağıdaki gibi oluşmaktadır: 

𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑥𝑥 = (𝜋𝜋𝑡𝑡−1𝑥𝑥 )𝜅𝜅𝑥𝑥(𝜋𝜋𝑥𝑥)1−𝜅𝜅𝑥𝑥𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡−1𝑥𝑥 ,   0 < 𝜅𝜅𝑥𝑥 < 1                                                             (2.34) 

Fiyatını ayarlama imkânı olan ihracatçı firma, kârını azami noktaya çıkaracak 

en uygun fiyatı seçeceği aşağıdaki amaç problemini çözmektedir: 

max
𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦

𝐸𝐸𝑡𝑡 ∑ (𝛽𝛽𝜉𝜉𝑥𝑥)𝑗𝑗𝑣𝑣𝑡𝑡+𝑗𝑗∞
𝑗𝑗=0 [(𝜋𝜋𝑡𝑡𝑥𝑥𝜋𝜋𝑡𝑡+1𝑥𝑥 …𝜋𝜋𝑡𝑡+𝑗𝑗−1𝑥𝑥 )𝜅𝜅𝑥𝑥(�̅�𝜋𝑡𝑡+1𝑥𝑥 �̅�𝜋𝑡𝑡+2𝑥𝑥 … �̅�𝜋𝑡𝑡+𝑗𝑗𝑥𝑥 )1−𝜅𝜅𝑥𝑥 ×

                         𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖 × 𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑡𝑡+𝑗𝑗 − 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡+𝑗𝑗𝑥𝑥 𝑃𝑃𝑡𝑡+𝑗𝑗𝑥𝑥 𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑡𝑡+𝑗𝑗] , 0 < 𝛽𝛽 < 1                           (2.35)  

2.35 azami kâr amacı probleminde 𝛽𝛽  dönemler arası iskonto faktörünü, 𝑣𝑣𝑡𝑡+𝑗𝑗  

hanehalkının (𝑡𝑡 + 𝑗𝑗) dönemindeki nominal gelirinin marjinal faydasını ve 𝜉𝜉𝑥𝑥 firmanın 
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2.38 eşitliği tüketim için bütçe kısıtı eşitliği olarak düşünülebilir. 2.37’deki 

üretim fonksiyonunu kullanan firma, bütçe kısıtı eşitliğine bağlı olarak azami kâr 

noktasına çıkacağı amaç problemini çözdüğünde yerli ve ithal türdeş ara malı talebi 

için aşağıdaki eşitlikleri elde etmektedir: 

𝐶𝐶𝑡𝑡𝑑𝑑 = (1 −𝜔𝜔𝑐𝑐)(𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑐𝑐

𝑃𝑃𝑡𝑡
)
𝜂𝜂𝑐𝑐
𝐶𝐶𝑡𝑡                                                                                               (2.39) 

𝐶𝐶𝑡𝑡𝑚𝑚 = (𝜔𝜔𝑐𝑐)( 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑐𝑐
𝑃𝑃𝑡𝑡𝑚𝑚,𝑐𝑐)

𝜂𝜂𝑐𝑐
𝐶𝐶𝑡𝑡                                                                                                  (2.40) 

2.39 ve 2.40 eşitlikleri 2.38 eşitliğinde yerine koyulduğunda model içinde 

tüketici fiyatları endeksine karşılık gelecek 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑐𝑐 için eşitlik yeniden aşağıdaki gibi 

düzenlenebilir: 

𝑃𝑃𝑡𝑡𝑐𝑐 = {(1 −𝜔𝜔𝑐𝑐)(𝑃𝑃𝑡𝑡)1−𝜂𝜂𝑐𝑐 + (𝜔𝜔𝑐𝑐)(𝑃𝑃𝑡𝑡𝑚𝑚,𝑐𝑐)1−𝜂𝜂𝑐𝑐}
1

1−𝜂𝜂𝑐𝑐                                                    (2.41) 

Tüketici fiyat endeksine bağlı olarak tüketici fiyatları enflasyonu, 𝜋𝜋𝑡𝑡𝑐𝑐 = 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑐𝑐

𝑃𝑃𝑡𝑡−1𝑐𝑐  

şeklinde ifade edilebilir. 

2.3. Hanehalkı 

Şu ana kadar anlatılan bölümlerde üretim yapısını oluşturan firmaların temel 

amacı, kârlarını azami düzeye çıkaracak, bir başka deyişle, maliyetlerini asgari düzeye 

indirecek şekilde piyasada faaliyetlerini sürdürmekti. Hanehalkıysa, modelin yapısı 

içinde 𝑗𝑗 ∈ (0,1) sürekli aralığında dizinlenmiş bir şekilde var olup tüketim, boş zaman 

ve nakit dengesini dikkate alarak faydasını azami düzeye çıkarmaya çalışmaktadır. 

Hanehalkı dönemler arası faydasını en üst düzeye çıkarmak isterken bugün ne kadar 

tüketim yapacağına, yerli veya yabancı para cinsinden ne kadar mevduat tutacağına ve 

arz edeceği emeğe karar vermektedir. Herhangi bir 𝑗𝑗 isimli hanehalkının 𝑡𝑡 anındaki 

fayda tercih fonksiyonu aşağıdaki gibi yazılabilir:71 

𝐸𝐸𝑡𝑡
𝑗𝑗 ∑𝛽𝛽𝑘𝑘 {𝜁𝜁𝑡𝑡+𝑘𝑘𝑐𝑐 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐶𝐶𝑗𝑗,𝑡𝑡+𝑘𝑘 − 𝑏𝑏𝐶𝐶𝑗𝑗+𝑡𝑡+𝑘𝑘−1) − 𝜁𝜁𝑡𝑡+𝑘𝑘ℎ 𝐴𝐴𝐿𝐿

(ℎ𝑗𝑗,𝑡𝑡)
1+𝜎𝜎𝐿𝐿

1 + 𝜎𝜎𝐿𝐿
}

∞

𝑘𝑘=0
                           (2.42) 

                                                 
71 Smets ve Wouters, 2003:10 
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fiyatını belirleyememe olasılığını ifade etmektedir. Problemde kareli parantez içinde 

ekşi işaretinden önce gelen kısım firmanın satışlardan elde ettiği toplam geliri 

göstermekte olup eksi işaretinden sonra gelen kısımsa firmanın toplam maliyetini 

göstermektedir. Firma, amaç problemini 2.27 eşitliğindeki farklılaşmış ihracat ara malı 

talebi eşitliğine bağlı olarak çözdüğünde; yine diğer bölümlerde çıkarımı yapılanlar ile 

benzer özellikler gösteren aşağıdaki Phillips eğrisi eşitliğine ulaşmaktadır: 

�̂�𝜋𝑡𝑡𝑥𝑥 = 𝛽𝛽
1 + 𝜅𝜅𝑥𝑥𝛽𝛽

𝐸𝐸𝑡𝑡[�̂�𝜋𝑡𝑡+1𝑥𝑥 ] + 𝜅𝜅𝑥𝑥
1 + 𝜅𝜅𝑥𝑥𝛽𝛽

�̂�𝜋𝑡𝑡−1𝑥𝑥 + 1
1 + 𝜅𝜅𝑥𝑥𝛽𝛽

  

          +
(1 − 𝛽𝛽𝜉𝜉𝑥𝑥)(1 − 𝜉𝜉𝑥𝑥)

𝜉𝜉𝑥𝑥
𝑚𝑚�̂�𝑚𝑡𝑡𝑥𝑥                                                                                     (2.36) 

2.2.4. Tüketim malı firmaları 

Nihai tüketim malı (𝐶𝐶𝑡𝑡) hanehalkı ve devlet tarafından tüketilmekte olup 

üretimi tam rekabet piyasasında faaliyetini sürdürmekte olan temsili perakende firma 

tarafından, yerli ve tüketim için ithal edilen türdeş ara mallar kullanılarak 

gerçekleştirilmektedir. Firma, üretimini aşağıdaki eşitlikteki sabit ikame esnekliğine 

sahip üretim fonksiyonu kullanarak yapmaktadır:70 

𝐶𝐶𝑡𝑡 = [(1 −𝜔𝜔𝑐𝑐)
1
𝜂𝜂𝑐𝑐   (𝐶𝐶𝑡𝑡𝑑𝑑)

𝜂𝜂𝑐𝑐−1
𝜂𝜂𝑐𝑐  +   (𝜔𝜔𝑐𝑐)

1
𝜂𝜂𝑐𝑐   (𝐶𝐶𝑡𝑡𝑚𝑚)

𝜂𝜂𝑐𝑐−1
𝜂𝜂𝑐𝑐 ]

𝜂𝜂𝑐𝑐
𝜂𝜂𝑐𝑐−1

                                       (2.37) 

2.37 eşitliğinde 𝜔𝜔𝑐𝑐, nihai tüketim malı içindeki ithal tüketim malı (𝐶𝐶𝑡𝑡𝑚𝑚) oranını 

temsil ederken 𝐶𝐶𝑡𝑡𝑑𝑑 üretim için kullanılan yerli türdeş ara ürüne karşılık gelmektedir. 

𝜂𝜂𝑐𝑐, üretimde kullanılan bahse konu her iki girdi arasındaki ikame esnekliğidir. Tam 

rekabet piyasasında faaliyet gösteren firma, yerli ara ürün fiyatı (𝑃𝑃𝑡𝑡), ithal ürün fiyatı 

(𝑃𝑃𝑡𝑡𝑚𝑚,C) ve nihai tüketim malı fiyatı  (𝑃𝑃𝑡𝑡C)’nı dışsal olarak almaktadır. Bu fiyatlara bağlı 

olarak ekonomi içindeki hanehalkı ve devlet tarafından yapılan toplam tüketim 

harcaması aşağıdaki eşitlikteki gibi yazılabilir: 

𝑃𝑃𝑡𝑡 × 𝐶𝐶𝑡𝑡𝑑𝑑 + 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑚𝑚,𝐶𝐶 × 𝐶𝐶𝑡𝑡𝑚𝑚 = 𝑃𝑃𝑡𝑡𝐶𝐶 × 𝐶𝐶𝑡𝑡                                                                                (2.38)    

                                                 
70 Adolson ve ark., 2013:9 
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2.38 eşitliği tüketim için bütçe kısıtı eşitliği olarak düşünülebilir. 2.37’deki 

üretim fonksiyonunu kullanan firma, bütçe kısıtı eşitliğine bağlı olarak azami kâr 

noktasına çıkacağı amaç problemini çözdüğünde yerli ve ithal türdeş ara malı talebi 

için aşağıdaki eşitlikleri elde etmektedir: 

𝐶𝐶𝑡𝑡𝑑𝑑 = (1 −𝜔𝜔𝑐𝑐)(𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑐𝑐

𝑃𝑃𝑡𝑡
)
𝜂𝜂𝑐𝑐
𝐶𝐶𝑡𝑡                                                                                               (2.39) 

𝐶𝐶𝑡𝑡𝑚𝑚 = (𝜔𝜔𝑐𝑐)( 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑐𝑐
𝑃𝑃𝑡𝑡𝑚𝑚,𝑐𝑐)

𝜂𝜂𝑐𝑐
𝐶𝐶𝑡𝑡                                                                                                  (2.40) 

2.39 ve 2.40 eşitlikleri 2.38 eşitliğinde yerine koyulduğunda model içinde 

tüketici fiyatları endeksine karşılık gelecek 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑐𝑐 için eşitlik yeniden aşağıdaki gibi 

düzenlenebilir: 

𝑃𝑃𝑡𝑡𝑐𝑐 = {(1 −𝜔𝜔𝑐𝑐)(𝑃𝑃𝑡𝑡)1−𝜂𝜂𝑐𝑐 + (𝜔𝜔𝑐𝑐)(𝑃𝑃𝑡𝑡𝑚𝑚,𝑐𝑐)1−𝜂𝜂𝑐𝑐}
1

1−𝜂𝜂𝑐𝑐                                                    (2.41) 

Tüketici fiyat endeksine bağlı olarak tüketici fiyatları enflasyonu, 𝜋𝜋𝑡𝑡𝑐𝑐 = 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑐𝑐

𝑃𝑃𝑡𝑡−1𝑐𝑐  

şeklinde ifade edilebilir. 

2.3. Hanehalkı 

Şu ana kadar anlatılan bölümlerde üretim yapısını oluşturan firmaların temel 

amacı, kârlarını azami düzeye çıkaracak, bir başka deyişle, maliyetlerini asgari düzeye 

indirecek şekilde piyasada faaliyetlerini sürdürmekti. Hanehalkıysa, modelin yapısı 

içinde 𝑗𝑗 ∈ (0,1) sürekli aralığında dizinlenmiş bir şekilde var olup tüketim, boş zaman 

ve nakit dengesini dikkate alarak faydasını azami düzeye çıkarmaya çalışmaktadır. 

Hanehalkı dönemler arası faydasını en üst düzeye çıkarmak isterken bugün ne kadar 

tüketim yapacağına, yerli veya yabancı para cinsinden ne kadar mevduat tutacağına ve 

arz edeceği emeğe karar vermektedir. Herhangi bir 𝑗𝑗 isimli hanehalkının 𝑡𝑡 anındaki 

fayda tercih fonksiyonu aşağıdaki gibi yazılabilir:71 

𝐸𝐸𝑡𝑡
𝑗𝑗 ∑𝛽𝛽𝑘𝑘 {𝜁𝜁𝑡𝑡+𝑘𝑘𝑐𝑐 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐶𝐶𝑗𝑗,𝑡𝑡+𝑘𝑘 − 𝑏𝑏𝐶𝐶𝑗𝑗+𝑡𝑡+𝑘𝑘−1) − 𝜁𝜁𝑡𝑡+𝑘𝑘ℎ 𝐴𝐴𝐿𝐿

(ℎ𝑗𝑗,𝑡𝑡)
1+𝜎𝜎𝐿𝐿

1 + 𝜎𝜎𝐿𝐿
}

∞

𝑘𝑘=0
                           (2.42) 

                                                 
71 Smets ve Wouters, 2003:10 
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değişmeyecek bir yapı içinde olduğu varsayılmaktadır. 𝜎𝜎𝐿𝐿 ise emeğin ters Frisch 

esnekliğidir. Ters Frisch esnekliği, refahın verili bir marjinal faydası altında ücretlerde 

meydana gelen yüzde 1’lik bir değişmenin çalışma saatinde meydana getirdiği yüzde 

değişimi ölçmektedir.77 

Hanehalkının herhangi bir 𝑡𝑡 döneminde faydasını azami noktaya çıkarmak için 

bağlı olduğu bütçe kısıtı eşitliği aşağıdaki gibi yazılabilir:78 

𝑃𝑃𝑡𝑡𝑐𝑐𝐶𝐶𝑗𝑗,𝑡𝑡 + 𝐷𝐷𝑡𝑡+1𝑌𝑌𝑌𝑌 + 𝑆𝑆𝑡𝑡𝐷𝐷𝑡𝑡+1𝐹𝐹𝑌𝑌,ℎℎ = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡 + 𝑘𝑘â𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡 +  𝑇𝑇𝑡𝑡−1𝑑𝑑,𝑌𝑌𝑌𝑌𝐷𝐷𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌 + 𝑊𝑊𝑗𝑗,𝑡𝑡ℎ𝑗𝑗,𝑡𝑡 

                                                    +𝑆𝑆𝑡𝑡𝑇𝑇𝑡𝑡−1𝑑𝑑,𝐹𝐹𝑌𝑌𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑘𝑘𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡−1𝐷𝐷𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌,ℎℎ                                  (2.43) 

Eşitliğin sol tarafı hanehalkının yaptığı harcamalar ve yatırımları, sağ tarafıysa 

bu harcama ve yatırımların kaynağını oluşturmaktadır. 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑐𝑐𝐶𝐶𝑗𝑗,𝑡𝑡, hanehalkı 

harcamalarına, 𝐷𝐷𝑡𝑡+1𝑌𝑌𝑌𝑌 , hanehalkının 𝑡𝑡 döneminde sahip olduğu ve (𝑡𝑡 + 1) döneminde 

𝑇𝑇𝑡𝑡𝑑𝑑,𝑌𝑌𝑌𝑌 oranında faiz alacağı yerli para cinsinden mevduatlara karşılık gelmektedir. 

𝑆𝑆𝑡𝑡𝐷𝐷𝑡𝑡+1𝐹𝐹𝑌𝑌,ℎℎ ise t döneminde hanehalkının sahip olduğu, yerli para birimine 

dönüştürülmüş ve (𝑡𝑡 + 1) döneminde  𝑇𝑇𝑡𝑡𝑑𝑑,𝐹𝐹𝑌𝑌𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑘𝑘𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡 oranında faiz alacağı yabancı 

para cinsinden mevduatıdır. Risk primi görece riskli bir yatırım aracının risksiz bir 

araca göre beklenen getirisindeki fark olarak tanımlanabilir. Model içinde hanehalkı 

sahip olduğu yabancı para cinsinden varlıklarının üzerindeki risk primini bir anlamda 

bankalara yansıtmakta olup faiz geliri ile birlikte bu risk priminden kaynaklanan farkı 

da talep etmektedir. 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡, hanehalkına devlet tarafından yapılan transfer 

harcamalarıdır. Modelin Ricardian hanehalkı yapısı barındırması nedeniyle, devletin 

transfer harcamaları her bir hanehalkının dönemler arası faydasını azami düzeye 

çıkarabilmesi açısından gereklidir.79  Ricardian yapıda olmayan hanehalkı sadece 

                                                 
77 Heer ve Mausner, 2006:192 
78 2.43 eşitliğinde faiz oranı ve risk pirimi değişkenleri (1+(faiz oranı, risk primi)) şeklinde 
kullanılmaktadır. Bir başka ifadeyle, 𝑇𝑇𝑡𝑡−1𝑑𝑑,𝑌𝑌𝑌𝑌, (1+ 𝑇𝑇𝑡𝑡−1𝑑𝑑,𝑌𝑌𝑌𝑌) ve 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑘𝑘𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡−1, (1+𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑘𝑘𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡−1) biçiminde 
kullanılmaktadır. 
79 Ricardian eşitliği ilkesinde hanehalkı ileriye yönelik beklentileri de dikkate almaktadır. Bu nedenle 
harcamalarında yalnızca cari değil aynı zamanda gelecekteki beklenen gelirlerini de temel alır. 
Dolayısıyla, mali otorite harcama azaltma planları olmaksızın bir vergi indirimi yaparsa, bu kesintiyi 
bir bütçe açığı ile finanse etmek zorundadır. Gelecekte hükümetin bu borçları ödemek zorunda kalacağı 
varsayılırsa, aslında bugünkü vergi indirimi gelecekteki vergi artışından başka bir şey değildir. Bu 
nedenle, vergi gevşetmesi hanehalkına yalnızca geri alınacak geçici gelir sağlamaktadır. Bu durumda 
hanehalkı eski durumuna göre daha iyi bir durumda olmayacak ve tüketiminde değişikliğe 
gitmeyecektir.  
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2.42 fonksiyonunda 𝐶𝐶𝑗𝑗,𝑡𝑡+𝑘𝑘, tüketim seviyesine, ℎ𝑗𝑗,𝑡𝑡, emek arzına karşılık 

gelmekte olup 𝐴𝐴𝐿𝐿 hanehalkının çalışmaya ayırdığı zamanın ayarlanması için kullanılan 

ölçeklendirme parametresini ifade etmektedir. 𝜁𝜁𝑡𝑡𝑐𝑐 ve 𝜁𝜁𝑡𝑡ℎ, sırasıyla tüketim ve emek 

tercihi dışsal şoklarıdır. Hanehalkı tercihlerinin içine reel sürtünmeleri (real frictions) 

yerleştirebilmek amacıyla fonksiyonda alışkanlık oluşturma (habit formation) 

parametresine (𝑏𝑏) yer verilmektedir. Bu parametre tüketim davranışının ne kadarının 

bir önceki dönem alışkanlıklarına bağlı olarak devam ettiğini göstermektedir. Bu 

noktada, alışkanlık oluşturma parametresini biraz daha detaylandırmak gerekebilir. 

Aslında alışkanlık oluşturma parametresi hanehalkı gelirini değiştiren bir şok meydana 

geldiğinde tüketim düzeltme maliyeti olarak da nitelendirilebilir.72 Alışkanlık 

parametresinin varlığı, model içerisinde tercihlerin zamana göre ayrılamayacağı 

varsayımı altında, çıktıda meydana gelen değişikliklere tüketimin yumuşak tepkiler 

vermesini açıklayan bir faktördür. Bununla birlikte gelir düzeyindeki değişikliklerle 

ilgili olarak tüketimde duyarlılığın daha fazla olduğu sürekli gelir hipotezinden 

sapmayı da açıklamaktadır.73 

Sürekli gelir hipotezinde hanehalkı gelirinin iki bileşenden oluştuğu ileri 

sürülmektedir.74 Birinci bileşeni olan sürekli gelir, hanehalkının gelecekte beklediği 

tüm gelirinin ortalamasının bir fonksiyonudur. İkinci bileşen ise bu gelirden geçici 

sapmalar olarak görülmektedir.75 Hipoteze göre tüketimin sürekli gelir kaynaklı 

olması gerekmektedir. Gelirde meydana gelen istikrarsızlıklar krediler ve tasarruflarla 

kapatılabilmektedir. Alışkanlık faktörü vasıtasıyla modele bu yapı bir şekilde 

yedirilmiş olmaktadır.76 Böylece gelir üzerinde meydana gelen geçici sapmaların 

tüketim üzerindeki etkileri daha tutarlı bir şekilde incelenebilmektedir. Çünkü 

parametre vasıtasıyla hanehalkının tüketiminin önemli bir bölümünün geçmişten gelen 

davranışları ve gelecekteki gelir beklentisine bağlı olarak istikrarlı ve kolay kolay 

                                                 
72 Junior, 2015:172 
73 Boldrin ve ark., 2000:10 
74 Milton Friedman tarafından geliştirilen hipotezde tüketiciler, sürekli elde etmeyi bekledikleri gelirlere 
göre tüketim miktarını belirlemektedirler. Bu nedenle bireyin cari dönemdeki harcamasını, cari 
dönemdeki geliri ile birlikte uzun dönemdeki gelir beklentisi de etkilemektedir. 
75 Friedman, 1957:21-24 
76 Alışkanlık faktörü, hanehalkının geçmiş dönemdeki tüketim davranış biçiminin hangi oranda cari 
dönemde de devam ettiğini göstermektedir. 



 

  48 
 

değişmeyecek bir yapı içinde olduğu varsayılmaktadır. 𝜎𝜎𝐿𝐿 ise emeğin ters Frisch 

esnekliğidir. Ters Frisch esnekliği, refahın verili bir marjinal faydası altında ücretlerde 

meydana gelen yüzde 1’lik bir değişmenin çalışma saatinde meydana getirdiği yüzde 

değişimi ölçmektedir.77 

Hanehalkının herhangi bir 𝑡𝑡 döneminde faydasını azami noktaya çıkarmak için 

bağlı olduğu bütçe kısıtı eşitliği aşağıdaki gibi yazılabilir:78 

𝑃𝑃𝑡𝑡𝑐𝑐𝐶𝐶𝑗𝑗,𝑡𝑡 + 𝐷𝐷𝑡𝑡+1𝑌𝑌𝑌𝑌 + 𝑆𝑆𝑡𝑡𝐷𝐷𝑡𝑡+1𝐹𝐹𝑌𝑌,ℎℎ = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡 + 𝑘𝑘â𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡 +  𝑇𝑇𝑡𝑡−1𝑑𝑑,𝑌𝑌𝑌𝑌𝐷𝐷𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌 + 𝑊𝑊𝑗𝑗,𝑡𝑡ℎ𝑗𝑗,𝑡𝑡 

                                                    +𝑆𝑆𝑡𝑡𝑇𝑇𝑡𝑡−1𝑑𝑑,𝐹𝐹𝑌𝑌𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑘𝑘𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡−1𝐷𝐷𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌,ℎℎ                                  (2.43) 

Eşitliğin sol tarafı hanehalkının yaptığı harcamalar ve yatırımları, sağ tarafıysa 

bu harcama ve yatırımların kaynağını oluşturmaktadır. 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑐𝑐𝐶𝐶𝑗𝑗,𝑡𝑡, hanehalkı 

harcamalarına, 𝐷𝐷𝑡𝑡+1𝑌𝑌𝑌𝑌 , hanehalkının 𝑡𝑡 döneminde sahip olduğu ve (𝑡𝑡 + 1) döneminde 
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harcamalarıdır. Modelin Ricardian hanehalkı yapısı barındırması nedeniyle, devletin 

transfer harcamaları her bir hanehalkının dönemler arası faydasını azami düzeye 

çıkarabilmesi açısından gereklidir.79  Ricardian yapıda olmayan hanehalkı sadece 

                                                 
77 Heer ve Mausner, 2006:192 
78 2.43 eşitliğinde faiz oranı ve risk pirimi değişkenleri (1+(faiz oranı, risk primi)) şeklinde 
kullanılmaktadır. Bir başka ifadeyle, 𝑇𝑇𝑡𝑡−1𝑑𝑑,𝑌𝑌𝑌𝑌, (1+ 𝑇𝑇𝑡𝑡−1𝑑𝑑,𝑌𝑌𝑌𝑌) ve 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑘𝑘𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡−1, (1+𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑘𝑘𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡−1) biçiminde 
kullanılmaktadır. 
79 Ricardian eşitliği ilkesinde hanehalkı ileriye yönelik beklentileri de dikkate almaktadır. Bu nedenle 
harcamalarında yalnızca cari değil aynı zamanda gelecekteki beklenen gelirlerini de temel alır. 
Dolayısıyla, mali otorite harcama azaltma planları olmaksızın bir vergi indirimi yaparsa, bu kesintiyi 
bir bütçe açığı ile finanse etmek zorundadır. Gelecekte hükümetin bu borçları ödemek zorunda kalacağı 
varsayılırsa, aslında bugünkü vergi indirimi gelecekteki vergi artışından başka bir şey değildir. Bu 
nedenle, vergi gevşetmesi hanehalkına yalnızca geri alınacak geçici gelir sağlamaktadır. Bu durumda 
hanehalkı eski durumuna göre daha iyi bir durumda olmayacak ve tüketiminde değişikliğe 
gitmeyecektir.  
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fiyat yapışkanlıklarında olduğu gibi ücret yapışkanlıklarında da Calvo fiyat kuralı 

kullanılmaktadır. Varsayım olarak hanehalkı sahip olduğu farklılaşmış emeği (ℎ𝑗𝑗,𝑡𝑡), 
türdeş bir emek servisine (𝐻𝐻𝑡𝑡) dönüştüren, tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren 

ve aşağıdaki gibi toplulaştırıcı fonksiyonu olan temsili bir firmaya satmaktadır: 

𝐻𝐻𝑡𝑡 = [∫ ℎ𝑗𝑗,𝑡𝑡

1
𝜆𝜆𝑤𝑤

1

0
𝑑𝑑𝑑𝑑]

𝜆𝜆𝑤𝑤
, 1 ≤ 𝜆𝜆𝑤𝑤 < ∞                                                                               (2.47) 

2.47 eşitliğinde 𝜆𝜆𝑤𝑤, hanehalkı ücretlerindeki artış oranını temsil etmektedir. 

Firma, hem farklılaşmış emek girdisinin hem de servis etmek üzere toplulaştırdığı 

türdeş emeğin ücretini dışsal olarak almaktadır. Yukarıda verilen toplulaştırma 

fonksiyonunu kullanan firma, azami kâr için uygun emek girdisi miktarını 

belirleyeceği amaç problemini çözdüğünde, farklılaşmış emek girdisi talebi aşağıdaki 

eşitlikteki gibi olur: 

ℎ𝑗𝑗,𝑡𝑡 = (
𝑊𝑊𝑗𝑗,𝑡𝑡
𝑊𝑊𝑡𝑡

)
𝜆𝜆𝑤𝑤

1−𝜆𝜆𝑤𝑤 𝐻𝐻𝑡𝑡                                                                                                         (2.48) 

Arz ve talep dengesi içinde herhangi bir 𝑡𝑡 döneminde ücretini en uygun şekilde 

belirleyemeyen hanehalkı, aşağıdaki eşitliği dikkate alarak ücretini belirlemektedir: 

𝑊𝑊𝑗𝑗,𝑡𝑡 = (𝜋𝜋𝑡𝑡−1𝑐𝑐 )𝜅𝜅𝑤𝑤(�̅�𝜋𝑐𝑐)1−𝜅𝜅𝑤𝑤𝜇𝜇𝑧𝑧𝑊𝑊𝑗𝑗,𝑡𝑡−1,   0 ≤ 𝜅𝜅𝑤𝑤 ≤ 1                                                    (2.49) 

2.49 eşitliğinde de görüldüğü üzere, hanehalkı ücretini geçmiş dönem tüketici 

enflasyonunu ve merkez bankası enflasyon hedefini dikkate alarak uyarlamaktadır. 

Hanehalkı ücretlerine, firmaların fiyatlarını uyumlaştırma biçimlerinden farklı olarak 

kalıcı teknoloji şokundaki artışları da yansıtmaktadır. Çünkü bu şokun eğiliminde 

meydana gelen artışlardan bir kısmı, doğrudan emek verimliliğinin artması 

kaynaklıdır. Bu nedenle hanehalkı, verimliliğinde meydan gelen artışların ücretlerine 

de yansımasını beklemektedir. 

Ücretini uygun bir şekilde belirleyebilen hanehalkının, herhangi bir 𝑡𝑡 

döneminde ücretini 𝑊𝑊𝑗𝑗,𝑡𝑡
𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 olarak belirlediği ve bu andan itibaren 𝑘𝑘 dönem boyunca 

ücretini istediği gibi değiştiremediği varsayıldığında, ücretini belirledikten sonraki 

tüm dönemler boyunca 2.49 eşitliğine göre hareket edeceği göz önünde 
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sahip olduğu cari geliri harcamaktadır. Bu hanehalkının herhangi bir şekilde 

borçlanma ve kredi alma olanağı bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu yapıdaki 

hanehalkının gelirinde meydana gelebilecek bir düşüş, kendisine ilave finansal kaynak 

oluşturamadığı da düşünüldüğünde, faydasını azami düzeye çıkarması bakımından 

problem oluşturacaktır. Devletin transfer ödemeleri model içerisinde bu tutarlılığın 

sağlanması bakımından kullanılmaktadır. Kârlar, hanehalkının sahip olduğu firmaların 

faaliyetleri kaynaklıdır. Son olarak 𝑊𝑊𝑗𝑗,𝑡𝑡ℎ𝑗𝑗,𝑡𝑡 hanehalkının çalışmada geçirdiği süreye 

bağlı olarak kazandığı ücrettir. Hanehalkı fayda fonksiyonunu ve bütçe kısıtı eşitliğini 

kullanarak faydasını azami düzeye çıkaracak amaç problemini çözdüğünde tüketim ve 

mevduatlarıyla ilgili aşağıdaki eşitliklerdeki birinci sıra durumları oluşmaktadır:  

𝜁𝜁𝑡𝑡𝑐𝑐
𝐶𝐶𝑡𝑡 − 𝑏𝑏𝐶𝐶𝑡𝑡−1

− 𝛽𝛽𝐸𝐸𝑡𝑡 [
𝑏𝑏𝜁𝜁𝑡𝑡+1𝑐𝑐

𝐶𝐶𝑡𝑡+1 − 𝑏𝑏𝐶𝐶𝑡𝑡
] = 𝑣𝑣𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑐𝑐                                                                     (2.44) 

𝐷𝐷𝑡𝑡+1𝑌𝑌𝑌𝑌 :𝑣𝑣𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝐸𝐸𝑡𝑡[𝑣𝑣𝑡𝑡+1]𝑅𝑅𝑡𝑡𝑑𝑑,𝑌𝑌𝑌𝑌                                                                                            (2.45) 

𝐷𝐷𝑡𝑡+1𝑌𝑌𝑌𝑌,ℎℎ:𝑣𝑣𝑡𝑡𝑆𝑆𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝐸𝐸𝑡𝑡𝑣𝑣𝑡𝑡+1𝑆𝑆𝑡𝑡+1𝑅𝑅𝑡𝑡𝑑𝑑,𝐹𝐹𝑌𝑌𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡                                                          (2.46) 

2.44 eşitliği hanehalkının en uygun tüketim davranışını gösteren Euler eşitliği 

olarak nitelendirilebilir. İktisadi anlamda Euler eşitliği, ilgili ekonomik değişkenin 

ilerleyeceği en uygun yol boyunca gösterdiği gelişimi ifade etmektedir. Eşitlik, 

hanehalkının bugün bir birim tüketmesi veya tasarruf edip gelecekte bir gün tüketmesi 

arasında kayıtsız olması gerektiğini ifade etmektedir.80 Eşitliğin sol tarafındaki ifade 

hanehalkının marjinal tüketimden sağladığı faydaya karşılık gelmekte olup Lagrange 

çarpanına (𝑣𝑣𝑡𝑡) eşit olacak şekilde oluşmaktadır. Eşitlikteki Lagrange çarpanı bütçe 

kısıtında meydan gelecek bir birim değişikliğin hanehalkına ek maliyetini ifade 

etmektedir. 2.45 ve 2.46 eşitlikleriyse hanehalkının gelecekte yerli veya yabancı para 

cinsinden ek bir birim mevduatının getirisinin bugünkü getirisine eşitlenecek şekilde 

belirlendiğini ifade etmektedir. 

Firmaların emek talebi hanehalkı tarafından tekelci rekabet piyasasında 

farklılaşmış emek arzı yapısıyla karşılanmaktadır. Piyasanın bu yapısı hanehalkının, 

ücretinin belirlenmesinde kısmen söz sahibi olmasına izin vermektedir. Bu nedenle, 

                                                 
80 Junior, 2015:43-45 
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fiyat yapışkanlıklarında olduğu gibi ücret yapışkanlıklarında da Calvo fiyat kuralı 
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𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 olarak belirlediği ve bu andan itibaren 𝑘𝑘 dönem boyunca 

ücretini istediği gibi değiştiremediği varsayıldığında, ücretini belirledikten sonraki 

tüm dönemler boyunca 2.49 eşitliğine göre hareket edeceği göz önünde 
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değiştirilememe olasılığına, 𝜁𝜁𝑡𝑡ℎ emek tercihi şokuna 𝑣𝑣𝑡𝑡 hanehalkının nominal gelirinin 

marjinal faydasına 𝜎𝜎𝐿𝐿 emeğin ters Frisch esnekliğine ve 𝐴𝐴𝐿𝐿 emek ölçeklendirme 

parametresine karşılık gelmektedir.. 𝐵𝐵 ve 𝑀𝑀 değişkenleri matematiksel gösterimin 

kolaylığı açısından atanmış temsili değişkenler olarak görev yapmaktadır. 𝜓𝜓𝑧𝑧,𝑡𝑡, 

Lagrange çarpanının yeniden düzenlenmiş hali olup �̃�𝜋𝑡𝑡𝑤𝑤, ücret endeksleme faktörünün 

birinci sıra koşullar içinde yeniden düzenlenmiş şeklini göstermektedir. 2.52 

eşitliğinde 𝑤𝑤𝑡𝑡, nominal ücretlerin (𝑊𝑊𝑡𝑡) kalıcı teknoloji şoku (𝑧𝑧𝑡𝑡) ve yerli ara malı 

fiyatlarıyla (𝑃𝑃𝑡𝑡) ölçeklendirilip durağanlaştırılmış şekline karşılık gelmektedir.83 

Hanehalkının emek arzı davranışlarıyla ilgili birinci sıra koşullarını ortaya koymaktaki 

temel amaç, bir birim fazla çalışmanın maliyetinin bu çalışma karşılığında elde edilen 

ücretin sağladığı marjinal faydaya eşitleyecek denge koşulunu oluşturmaktır. Son 

olarak ücretlerin enflasyon oranı aşağıdaki gibi yazılabilir: 

𝜋𝜋𝑡𝑡𝑤𝑤 = 𝜋𝜋𝑡𝑡𝜇𝜇𝑧𝑧,𝑡𝑡
𝑤𝑤𝑡𝑡
𝑤𝑤𝑡𝑡−1

                                                                                                             (2.55) 

2.55 eşitliğinden de görüleceği üzere, ücret enflasyonu oranı ara malı 

enflasyonuna, reel ücretlere ve kalıcı teknoloji seviyesindeki artışlara, bir başka 

ifadeyle, verimlilikteki değişimlere bağlı olarak belirlenmektedir. 

2.4. Yatırım ve Sermaye Birikimi Kararları 

Modelin yapısı içinde, yatırım ve sermaye malı birikimi kararları farklı firmalar 

tarafından verilmektedir. Bu firmalar, kararlarını verirken yatırım uyarlama ve 

sermaye kullanım maliyeti şeklinde reel sürtünmelere maruz kalmaktadır. Temsili bir 

firma tarafından üretilen yatırım malları, sermaye malına dönüştürülmek üzere temsili 

bir sermaye malı firması tarafından satın alınmaktadır. 

2.4.1. Yatırım malı firmaları 

Yatırım malları üretimi tam rekabet piyasasında faaliyet sürdürmekte olan 

temsili bir firma tarafından yapılmaktadır. İthal ve yerli türdeş yatırım ara malı 

                                                 
83 Ölçeklendirme ve durağanlaştırma konusu ilerleyen bölümlerde ele alınmaktadır. 
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bulundurulursa, ilgili hanehalkının 𝑘𝑘 dönem sonunda ücreti aşağıdaki eşitlikteki gibi 

olur:81 

𝑊𝑊𝑗𝑗,𝑡𝑡+𝑘𝑘 = (𝜋𝜋𝑡𝑡𝑐𝑐𝜋𝜋𝑡𝑡+1𝑐𝑐 …𝜋𝜋𝑡𝑡+𝑘𝑘−1𝑐𝑐 )𝜅𝜅𝑤𝑤(�̅�𝜋𝑡𝑡+1𝑐𝑐 �̅�𝜋𝑡𝑡+2𝑐𝑐 … �̅�𝜋𝑡𝑡+𝑘𝑘𝑐𝑐 )1−𝜅𝜅𝑤𝑤 

× (𝜇𝜇𝑧𝑧,𝑡𝑡+1𝜇𝜇𝑧𝑧,𝑡𝑡+2 …𝜇𝜇𝑧𝑧,𝑡𝑡+𝑘𝑘)𝑊𝑊𝑗𝑗,𝑡𝑡
𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦                                                           (2.50)  

Hanehalkı, emek arzı davranışını belirleyeceği uygun ücreti seçerek faydasını 

en üst noktaya çıkarmak istemektedir. Bu nedenle, 2.42 fayda fonksiyonunu ve 2.43 

bütçe kısıtı eşitliğini dikkate alarak emek arzı davranışı, birinci sıra koşullarını 

belirleyeceği aşağıdaki amaç problemini çözmektedir:82  

max
𝑊𝑊𝑗𝑗,𝑡𝑡

𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦
𝐸𝐸𝑡𝑡
𝑗𝑗 ∑(𝛽𝛽𝜉𝜉𝑤𝑤)𝑘𝑘

∞

𝑘𝑘=0
[−𝜁𝜁𝑡𝑡+𝑘𝑘ℎ 𝐴𝐴𝐿𝐿

(ℎ𝑗𝑗,𝑡𝑡)
1+𝜎𝜎𝐿𝐿

1 + 𝜎𝜎𝐿𝐿
+ 𝑣𝑣𝑡𝑡+𝑘𝑘((𝜋𝜋𝑡𝑡𝑐𝑐𝜋𝜋𝑡𝑡+1𝑐𝑐 …𝜋𝜋𝑡𝑡+𝑘𝑘−1𝑐𝑐 )𝜅𝜅𝑤𝑤    

(�̅�𝜋𝑡𝑡+1𝑐𝑐 �̅�𝜋𝑡𝑡+2𝑐𝑐 … �̅�𝜋𝑡𝑡+𝑘𝑘𝑐𝑐 )1−𝜅𝜅𝑤𝑤(𝜋𝜋𝑡𝑡+1𝑧𝑧 𝜋𝜋𝑡𝑡+2𝑧𝑧 …𝜋𝜋𝑡𝑡+𝑘𝑘𝑧𝑧 )𝑊𝑊𝑗𝑗,𝑡𝑡
𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦)ℎ𝑗𝑗,𝑡𝑡+𝑘𝑘], 0 < 𝛽𝛽 < 1            (2.51)                 

 

Amaç problemini çözen hanehalkının emek arzı davranışı için birinci sıra 

koşulları aşağıdaki eşitliklerdeki gibi oluşmaktadır:  

𝑀𝑀𝑤𝑤,𝑡𝑡 = 𝜓𝜓𝑧𝑧,𝑡𝑡𝐻𝐻𝑡𝑡
𝜆𝜆𝑤𝑤

+ 𝛽𝛽𝜉𝜉𝑤𝑤𝐸𝐸𝑡𝑡 (
𝑤𝑤𝑡𝑡
𝑤𝑤𝑡𝑡−1

) (�̃�𝜋𝑡𝑡+1𝑤𝑤 )1+
𝜆𝜆𝑤𝑤

1−𝜆𝜆𝑤𝑤𝑀𝑀𝑤𝑤,𝑡𝑡+1 ,𝑤𝑤𝑡𝑡 =  𝑊𝑊𝑡𝑡
𝑧𝑧𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡

 

𝜓𝜓𝑧𝑧,𝑡𝑡 = 𝑣𝑣𝑡𝑡𝑧𝑧𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡     𝑣𝑣𝑣𝑣          �̃�𝜋𝑡𝑡𝑤𝑤 =
(𝜋𝜋𝑡𝑡−1𝑐𝑐 )𝜅𝜅𝑤𝑤(�̅�𝜋𝑐𝑐)1−𝜅𝜅𝑤𝑤𝜇𝜇𝑧𝑧

𝜋𝜋𝑡𝑡𝑤𝑤
                                             (2.52) 

𝐵𝐵𝑤𝑤,𝑡𝑡 = 𝜁𝜁𝑡𝑡ℎ𝐻𝐻𝑡𝑡
1+𝜎𝜎𝐿𝐿 + 𝛽𝛽𝜉𝜉𝑤𝑤𝐸𝐸𝑡𝑡(�̃�𝜋𝑡𝑡+1𝑤𝑤 )

𝜆𝜆𝑤𝑤
1−𝜆𝜆𝑤𝑤

(1+𝜎𝜎𝐿𝐿)𝐵𝐵𝑤𝑤,𝑡𝑡+1                                                   (2.53)  

𝑀𝑀𝑤𝑤,𝑡𝑡
𝐵𝐵𝑤𝑤,𝑡𝑡

= 𝑤𝑤𝑡𝑡 [
1 − 𝜉𝜉𝑤𝑤(�̃�𝜋𝑡𝑡𝑤𝑤)

1
1−𝜆𝜆𝑤𝑤

1 − 𝜉𝜉𝑤𝑤
]

1−𝜆𝜆𝑤𝑤(1+𝜎𝜎𝐿𝐿)
1
𝐴𝐴𝐿𝐿

                                                             (2.54) 

Yukarıdaki birinci sıra koşullarını sağlayan eşitliklerde 𝐻𝐻𝑡𝑡, türdeş emek 

servisine, 𝜆𝜆𝑤𝑤, hanehalkı ücretlerindeki artış oranına, 𝛽𝛽 iskonto faktörüne, 𝜉𝜉𝑤𝑤 ücretlerin 

                                                 
81 Smets ve Wouters, 2003:12 
82 2.42 fayda fonksiyonunun emek arzı davranışıyla bağıntısız kısmı olan tüketim bölümüne fayda 
problemi içinde yer verilmemektedir. 
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değiştirilememe olasılığına, 𝜁𝜁𝑡𝑡ℎ emek tercihi şokuna 𝑣𝑣𝑡𝑡 hanehalkının nominal gelirinin 

marjinal faydasına 𝜎𝜎𝐿𝐿 emeğin ters Frisch esnekliğine ve 𝐴𝐴𝐿𝐿 emek ölçeklendirme 

parametresine karşılık gelmektedir.. 𝐵𝐵 ve 𝑀𝑀 değişkenleri matematiksel gösterimin 

kolaylığı açısından atanmış temsili değişkenler olarak görev yapmaktadır. 𝜓𝜓𝑧𝑧,𝑡𝑡, 

Lagrange çarpanının yeniden düzenlenmiş hali olup �̃�𝜋𝑡𝑡𝑤𝑤, ücret endeksleme faktörünün 

birinci sıra koşullar içinde yeniden düzenlenmiş şeklini göstermektedir. 2.52 

eşitliğinde 𝑤𝑤𝑡𝑡, nominal ücretlerin (𝑊𝑊𝑡𝑡) kalıcı teknoloji şoku (𝑧𝑧𝑡𝑡) ve yerli ara malı 

fiyatlarıyla (𝑃𝑃𝑡𝑡) ölçeklendirilip durağanlaştırılmış şekline karşılık gelmektedir.83 

Hanehalkının emek arzı davranışlarıyla ilgili birinci sıra koşullarını ortaya koymaktaki 

temel amaç, bir birim fazla çalışmanın maliyetinin bu çalışma karşılığında elde edilen 

ücretin sağladığı marjinal faydaya eşitleyecek denge koşulunu oluşturmaktır. Son 

olarak ücretlerin enflasyon oranı aşağıdaki gibi yazılabilir: 

𝜋𝜋𝑡𝑡𝑤𝑤 = 𝜋𝜋𝑡𝑡𝜇𝜇𝑧𝑧,𝑡𝑡
𝑤𝑤𝑡𝑡
𝑤𝑤𝑡𝑡−1

                                                                                                             (2.55) 

2.55 eşitliğinden de görüleceği üzere, ücret enflasyonu oranı ara malı 

enflasyonuna, reel ücretlere ve kalıcı teknoloji seviyesindeki artışlara, bir başka 

ifadeyle, verimlilikteki değişimlere bağlı olarak belirlenmektedir. 

2.4. Yatırım ve Sermaye Birikimi Kararları 

Modelin yapısı içinde, yatırım ve sermaye malı birikimi kararları farklı firmalar 

tarafından verilmektedir. Bu firmalar, kararlarını verirken yatırım uyarlama ve 

sermaye kullanım maliyeti şeklinde reel sürtünmelere maruz kalmaktadır. Temsili bir 

firma tarafından üretilen yatırım malları, sermaye malına dönüştürülmek üzere temsili 

bir sermaye malı firması tarafından satın alınmaktadır. 

2.4.1. Yatırım malı firmaları 

Yatırım malları üretimi tam rekabet piyasasında faaliyet sürdürmekte olan 

temsili bir firma tarafından yapılmaktadır. İthal ve yerli türdeş yatırım ara malı 

                                                 
83 Ölçeklendirme ve durağanlaştırma konusu ilerleyen bölümlerde ele alınmaktadır. 
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2.59 eşitliğinde �̅�𝐾𝑡𝑡
𝑗𝑗 daha önce ifade edildiği üzere fiziki sermaye stokunu ifade 

ederken 𝐾𝐾𝑡𝑡
𝑗𝑗, üretimde fiili olarak kullanılan fiziki sermaye stokuna karşılık 

gelmektedir. 𝑎𝑎𝑗𝑗(𝑢𝑢𝑡𝑡
𝑗𝑗) ise sermaye kullanım oranı maliyet fonksiyonudur. Modelin 

içindeki yatırım sürtünmelerinin daha iyi analiz edilebilmesi açısından reel bir 

sürtünme olarak modelin içine yerleştirilmektedir. Bu noktada sermaye kullanım 

oranını ve ilgili sermaye kullanım maliyetini detaylandırmak gerekmektedir. 

Sermaye kullanım oranı, model içerisinde iktisadi dalgalanmalara bağlı görgül 

verilerdeki değişimleri açıklayan ilave bir unsurdur. Ekonomide mevcut sermaye 

stokunun kullanım yoğunluğu zaman içinde değişmektedir. Bu nedenle, herhangi bir 

şok durumunda sadece yatırım seviyesi değil aynı zamanda kurulu sermaye 

kapasitesinin kullanım seviyesinde de değişiklikler meydana gelmektedir. Yazında, 

kurulu fiziki sermayenin kullanımındaki değişimlerin nedenlerine bağlı olarak farklı 

modelleme yöntemleri kullanılmaktadır. Bu modelleme yöntemlerinden birisi, fiziki 

sermayedeki yıpranma (amortisman) oranının sabit olmayacağını ve daha çok sermaye 

kullanım oranının bir fonksiyonu şeklinde tanımlanabileceğini ileri sürmektedir.86 

Buna göre, kurulu fiziki sermaye stoku kapasitesinin daha yüksek seviyede 

kullanılması daha fazla amortismana neden olmaktadır. Bir diğer modelleme yöntemi 

de kurulu fiziki sermaye kullanım oranlarındaki değişimlerle ilgili bir maliyet 

fonksiyonunun oluşturulmasıdır. Maliyet fonksiyonu, bir anlamda belirli bir sermaye 

kullanım oranı ayarlamanın maliyetini göstermektedir. Bu yöntemde sermaye 

kullanım oranı bire yaklaştığında maliyetler sıfıra indirgenmektedir.87 Kullanılmayan 

her sermaye stoku alternatif bir maliyet olarak üreticiye yansımaktadır. Bu çalışmada, 

kullanılan maliyet fonksiyonun yapısı Ek 1’de verilmektedir.88 

2.57 ve 2.58 talep girdisi eşitlikleri 2.56 üretim fonksiyonunda yerine 

koyulduğunda nihai yatırım malı için fiyat endeksi aşağıdaki eşitlikteki gibi 

belirlenmektedir: 

                                                 
86 Greenwood ve ark., 2000:95-97 
87 Christiano, Eichenbaum ve Evans, 2005:36 
88 Christiano ve ark., 2011:2003 
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kullanan firmanın üretim ve girdi talebi fonksiyonları sırasıyla aşağıdaki eşitliklerdeki 

gibi yazılabilir:84 

𝐼𝐼𝑡𝑡 + 𝑎𝑎𝑌𝑌𝑌𝑌(𝑢𝑢𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌)𝜔𝜔𝑘𝑘�̅�𝐾𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌 + 𝑎𝑎𝐹𝐹𝑌𝑌(𝑢𝑢𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌)(1 − 𝜔𝜔𝑘𝑘)�̅�𝐾𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌 

= {(1 −𝜔𝜔𝑖𝑖)
1
𝜂𝜂𝑖𝑖(𝐼𝐼𝑡𝑡𝑑𝑑)

𝜂𝜂𝑖𝑖−1
𝜂𝜂𝑖𝑖 + (𝜔𝜔𝑖𝑖)

1
𝜂𝜂𝑖𝑖(𝐼𝐼𝑡𝑡𝑚𝑚)

𝜂𝜂𝑖𝑖−1
𝜂𝜂𝑖𝑖 }

𝜂𝜂𝑖𝑖
𝜂𝜂𝑖𝑖−1

                                                       (2.56) 

𝐼𝐼𝑡𝑡𝑑𝑑 = (1 − 𝜔𝜔𝑖𝑖)(
𝑃𝑃𝑡𝑡𝑖𝑖
𝑃𝑃𝑡𝑡
)
𝜂𝜂𝑖𝑖

[𝐼𝐼𝑡𝑡 + 𝑎𝑎𝑌𝑌𝑌𝑌(𝑢𝑢𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌)𝜔𝜔𝑘𝑘�̅�𝐾𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌 + 𝑎𝑎𝐹𝐹𝑌𝑌(𝑢𝑢𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌)(1 −𝜔𝜔𝑘𝑘)�̅�𝐾𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌],        (2.57) 

𝐼𝐼𝑡𝑡𝑚𝑚 = (𝜔𝜔𝑖𝑖)(
𝑃𝑃𝑡𝑡𝑖𝑖

𝑃𝑃𝑡𝑡𝑚𝑚,𝑖𝑖)
𝜂𝜂𝑖𝑖

[𝐼𝐼𝑡𝑡 + 𝑎𝑎𝑌𝑌𝑌𝑌(𝑢𝑢𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌)𝜔𝜔𝑘𝑘�̅�𝐾𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌 + 𝑎𝑎𝐹𝐹𝑌𝑌(𝑢𝑢𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌)(1 −𝜔𝜔𝑘𝑘)�̅�𝐾𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌]            (2.58) 

2.56 eşitliği yatırım malı üretim fonksiyonuna karşılık gelirken 2.57 ve 2.58 
eşitlikleri girdi talebini ifade etmektedir. 𝜔𝜔𝑖𝑖 ve 𝜔𝜔𝑘𝑘, sırasıyla ithal yatırım ara malı 

payını ve yerli para cinsinden sermaye stoku payını göstermektedir. 𝜂𝜂𝑖𝑖, yerli ve ithal 

yatırım ara malları arasındaki ikame esnekliğini belirtmektedir. 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑖𝑖, 𝑃𝑃𝑡𝑡, ve 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑚𝑚,𝑖𝑖, 

sırasıyla nihai yatırım malı, yerli perakende firma ara malı ve ithal ara malı fiyat 

endekslerini göstermektedir. 𝐼𝐼𝑡𝑡, yerli (𝐼𝐼𝑡𝑡𝑑𝑑)  ve ithal (𝐼𝐼𝑡𝑡𝑚𝑚)  perakende firmalarının 

yatırım ara malı girdileriyle üretilen türdeş nihai yatırım malını temsil ederken �̅�𝐾𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌 ve 

�̅�𝐾𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌, sırasıyla yerli ve yabancı para cinsinden kullanıma hazır sermaye stokuna karşılık 

gelmektedir.85Toplam yatırım, (2.56 fonksiyonundaki eşitliğin sol tarafı) var olan 

toplam fiziki sermaye stokunu artırmak (𝐼𝐼𝑡𝑡) ve yıpranmalara bağlı meydana gelen 

maliyetleri karşılayarak (𝑎𝑎𝑌𝑌𝑌𝑌(𝑢𝑢𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌)𝜔𝜔𝑘𝑘�̅�𝐾𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌 + 𝑎𝑎𝐹𝐹𝑌𝑌(𝑢𝑢𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌)(1 − 𝜔𝜔𝑘𝑘)�̅�𝐾𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌) var olan fiziki 

sermaye stokunu korumak amacıyla ilgili yatırım girdileri satın alınarak 

yapılmaktadır. Fiziki sermaye stoku ile üretimde kullanılan toplam sermaye stoku 

birbirinden farklılaşmaktadır. Bu farklılaşmayı sağlayan sermaye kullanım oranıdır 

(𝑢𝑢𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌,𝐹𝐹𝑌𝑌). Sermaye kullanım oranı aşağıdaki eşitlikteki gibi ifade edilebilir: 

𝑢𝑢𝑡𝑡
𝑗𝑗 = 𝐾𝐾𝑡𝑡

𝑗𝑗

�̅�𝐾𝑡𝑡
𝑗𝑗 , 𝑗𝑗 ∈ {𝑌𝑌𝑃𝑃,𝐹𝐹𝑃𝑃}                                                                                                    (2.59) 

                                                 
84 Copaciu ve ark., 2015:18 
85 Yurtiçinde faaliyet gösteren perakende firmalar, hangi sektörde olursa olsun, ara mallarını kullanarak 
türdeş mal üreticileri olmaları dışında, aynı zamanda sektörlerdeki nihai ürün üretici firmalar için ara 
malı tedarikçisi olarak faaliyet göstermektedir. 
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2.59 eşitliğinde �̅�𝐾𝑡𝑡
𝑗𝑗 daha önce ifade edildiği üzere fiziki sermaye stokunu ifade 

ederken 𝐾𝐾𝑡𝑡
𝑗𝑗, üretimde fiili olarak kullanılan fiziki sermaye stokuna karşılık 

gelmektedir. 𝑎𝑎𝑗𝑗(𝑢𝑢𝑡𝑡
𝑗𝑗) ise sermaye kullanım oranı maliyet fonksiyonudur. Modelin 

içindeki yatırım sürtünmelerinin daha iyi analiz edilebilmesi açısından reel bir 

sürtünme olarak modelin içine yerleştirilmektedir. Bu noktada sermaye kullanım 

oranını ve ilgili sermaye kullanım maliyetini detaylandırmak gerekmektedir. 

Sermaye kullanım oranı, model içerisinde iktisadi dalgalanmalara bağlı görgül 

verilerdeki değişimleri açıklayan ilave bir unsurdur. Ekonomide mevcut sermaye 

stokunun kullanım yoğunluğu zaman içinde değişmektedir. Bu nedenle, herhangi bir 

şok durumunda sadece yatırım seviyesi değil aynı zamanda kurulu sermaye 

kapasitesinin kullanım seviyesinde de değişiklikler meydana gelmektedir. Yazında, 

kurulu fiziki sermayenin kullanımındaki değişimlerin nedenlerine bağlı olarak farklı 

modelleme yöntemleri kullanılmaktadır. Bu modelleme yöntemlerinden birisi, fiziki 

sermayedeki yıpranma (amortisman) oranının sabit olmayacağını ve daha çok sermaye 

kullanım oranının bir fonksiyonu şeklinde tanımlanabileceğini ileri sürmektedir.86 

Buna göre, kurulu fiziki sermaye stoku kapasitesinin daha yüksek seviyede 

kullanılması daha fazla amortismana neden olmaktadır. Bir diğer modelleme yöntemi 

de kurulu fiziki sermaye kullanım oranlarındaki değişimlerle ilgili bir maliyet 

fonksiyonunun oluşturulmasıdır. Maliyet fonksiyonu, bir anlamda belirli bir sermaye 

kullanım oranı ayarlamanın maliyetini göstermektedir. Bu yöntemde sermaye 

kullanım oranı bire yaklaştığında maliyetler sıfıra indirgenmektedir.87 Kullanılmayan 

her sermaye stoku alternatif bir maliyet olarak üreticiye yansımaktadır. Bu çalışmada, 

kullanılan maliyet fonksiyonun yapısı Ek 1’de verilmektedir.88 

2.57 ve 2.58 talep girdisi eşitlikleri 2.56 üretim fonksiyonunda yerine 

koyulduğunda nihai yatırım malı için fiyat endeksi aşağıdaki eşitlikteki gibi 

belirlenmektedir: 

                                                 
86 Greenwood ve ark., 2000:95-97 
87 Christiano, Eichenbaum ve Evans, 2005:36 
88 Christiano ve ark., 2011:2003 
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bağlı olarak edinme arzusu ne kadar artarsa, ilgili girdinin fiyatı o kadar 

yükselmektedir. İçsel maliyetler, üretim kaynaklarının bir kısmının fiziki sermaye 

stokunun oluşturulmasında kullanılmasına bağlı üretimde oluşacak kayıplar olarak 

ifade edilebilir.89 Bu çalışmada, kullanılan yatırım uyarlama maliyeti fonksiyonunun 

yapısı Ek 1’de verilmektedir.90  

Reel sürtünmelere bağlı yatırım uyarlama maliyetiyle karşı karşıya gelen 

firma, yeni fiziki sermaye stoku oluşturmak için, eski sermaye stokuyla türdeş yatırım 

malını birleştirdiği aşağıdaki üretim fonksiyonunu kullanmaktadır:91 

�̅�𝐾𝑡𝑡+1 = (1 − 𝛿𝛿)�̅�𝐾𝑡𝑡 + Υ𝑡𝑡 (1 − �̃�𝑆 ( 𝐼𝐼𝑡𝑡
𝐼𝐼𝑡𝑡−1

)) 𝐼𝐼𝑡𝑡                                                                (2.61)   

Bu üretim fonksiyonuna bağlı olarak firmanın toplam fiziki sermaye stoku 

birikimi yeniden aşağıdaki eşitlikteki gibi yazılabilir: 

�̅�𝐾𝑡𝑡+1 = 𝜔𝜔𝑘𝑘�̅�𝐾𝑡𝑡+1𝑌𝑌𝑌𝑌 + (1 −𝜔𝜔𝑘𝑘)�̅�𝐾𝑡𝑡+1𝐹𝐹𝑌𝑌  

= (1 − 𝛿𝛿)[𝜔𝜔𝑘𝑘�̅�𝐾𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌 + (1 −𝜔𝜔𝑘𝑘)�̅�𝐾𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌] + Υ𝑡𝑡 (1 − �̃�𝑆 ( 𝐼𝐼𝑡𝑡
𝐼𝐼𝑡𝑡−1

)) 𝐼𝐼𝑡𝑡                                 (2.62) 

2.61 üretim fonksiyonunda Υ𝑡𝑡, yatırımın marjinal etkinlik şokunu ifade 

etmektedir.92 Yatırım kararını dışsal bir şok olarak etkileyip oluşacak fiziki sermaye 

stoku üzerinde bir aktarım mekanizması oluşturmaktadır. �̃�𝑆 ( 𝐼𝐼𝑡𝑡
𝐼𝐼𝑡𝑡−1

), geçmiş dönem ve 

bu dönem yatırımları ile birlikte kalıcı teknoloji seviyesine bağlı yatırım uyarlama 

maliyeti fonksiyonunu temsil etmektedir. 2.62 eşitliğinde 𝜔𝜔𝑘𝑘�̅�𝐾𝑡𝑡+1𝑌𝑌𝑌𝑌  yerli para cinsinden, 

(1 − 𝜔𝜔𝑘𝑘)�̅�𝐾𝑡𝑡+1𝐹𝐹𝑌𝑌  yabancı para cinsinden girişimcilerin sermaye üreticisi firmalardan 

borç olarak talep ettiği fiziki sermaye stokuna karşılık gelmektedir. 

Girişimcilere herhangi bir 𝑡𝑡 döneminde, servis ettiği yeni kurulu fiziki 

sermayenin türdeş ara malı cinsinden fiyatı 𝑃𝑃𝑘𝑘′,𝑡𝑡 olan firmanın kâr (Π𝑡𝑡𝑘𝑘) eşitliği 

aşağıdaki gibi yazılabilir: 

                                                 
89 Junior, 2015 
90 Yatırım uyarlama maliyet fonksiyonunun yapısının oluşturulmasında Christiano, Eichenbaum ve 
Evans (2005) ve Smets ve Wouters (2003) çalışmalarındaki yöntemler temel alınmaktadır. 
91 Christiano, Eichenbaum ve Evans, 2005:15 
92 Justiniano ve ark., 2009:10 
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𝑃𝑃𝑡𝑡𝑖𝑖 = {(1 −𝜔𝜔𝑖𝑖)(𝑃𝑃𝑡𝑡)1−𝜂𝜂𝑖𝑖 + (𝜔𝜔𝑖𝑖)(𝑃𝑃𝑡𝑡𝑚𝑚,𝑖𝑖)1−𝜂𝜂𝑖𝑖}
1

1−𝜂𝜂𝑖𝑖                                                      (2.60) 

2.60 eşitliğinden de anlaşılacağı üzere, nihai yatırım malı fiyatı yerli ve ithal 

yatırım ara mallarının fiyatına ve bunların üretim içinde aldıkları paya bağlı olarak 

oluşmaktadır. Son olarak, ilgili yatırım malı enflasyonu 𝜋𝜋𝑡𝑡𝑖𝑖 = 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑖𝑖

𝑃𝑃𝑡𝑡−1𝑖𝑖  şeklinde 

tanımlanabilir. 

2.4.2. Sermaye malı firmaları 

Tam rekabet piyasasında sınırlı sayıda ve birbirinin aynı sermaye malı üreticisi 

temsili firmalar bulunmaktadır. Bu firmalar kârlarını azami noktaya çıkarabilmek 

amacıyla kullanılabilir sermaye stokuna dönüştürülecek yatırım malı miktarını 

belirler. Firmalar bu dönüşümü yaptıkları sırada yatırım uyarlama maliyeti ile karşı 

karşıya kaldıkları varsayılmaktadır. Bu varsayım, sermaye oluşturma sürecinde 

firmaların karşı karşıya kaldıkları reel sürtünmelerin modele dâhil edilmesi açısından 

önemlidir. 

Sermaye oluşumu sırasında modele sürtünmeleri yansıtacak şekilde yatırım 

uyarlama maliyetlerinin eklenmesinin arkasında; temel modellerde sermaye stokunun 

bir dönemden diğerine yatırım üzerinde hiçbir kısıt olmadan rahatlıkla 

değişebilmesine karşın sermaye stokunun gerçek dünyada anında inşa edilip 

kurulamayan makine teçhizat, depolar ve yeni üretim tesisleri gibi yapıları içermesi 

yatmaktadır. Bu nedenle, yatırım sürecine bir düzeltme maliyetinin dâhil edilmesi 

gerekmektedir. Bir başka ifadeyle, firmaların gereksinimlerini karşılamak için yatırım 

kararlarını derhal verememelerine bağlı olarak cari dönemde sermaye stoku en uygun 

seviyesinde olmayıp, firmalar, sermaye stoklarını daha çok kademeli olarak 

değiştirmeye çalışmaktadır. 

Yatırımdaki reel sürtünmelere bağlı olarak firmalar için yatırım uyarlamasının 

o kadar hızlı olmayacağı ve bu ayarlamayı ne kadar hızlı yapmaya çalışırsa o kadar 

fazla maliyetle karışılacağı varsayımı kabul edilmektedir. Bu maliyetleri içsel ve dışsal 

maliyetler şeklinde ikiye ayırmak mümkündür. Dışsal maliyette, sermayeye ulaşma 

arzusu etkili olmaktadır. Sermaye mallarının ulaşılabilirliğinin farklı hızlarda olmasına 
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bağlı olarak edinme arzusu ne kadar artarsa, ilgili girdinin fiyatı o kadar 

yükselmektedir. İçsel maliyetler, üretim kaynaklarının bir kısmının fiziki sermaye 

stokunun oluşturulmasında kullanılmasına bağlı üretimde oluşacak kayıplar olarak 

ifade edilebilir.89 Bu çalışmada, kullanılan yatırım uyarlama maliyeti fonksiyonunun 

yapısı Ek 1’de verilmektedir.90  

Reel sürtünmelere bağlı yatırım uyarlama maliyetiyle karşı karşıya gelen 

firma, yeni fiziki sermaye stoku oluşturmak için, eski sermaye stokuyla türdeş yatırım 

malını birleştirdiği aşağıdaki üretim fonksiyonunu kullanmaktadır:91 

�̅�𝐾𝑡𝑡+1 = (1 − 𝛿𝛿)�̅�𝐾𝑡𝑡 + Υ𝑡𝑡 (1 − �̃�𝑆 ( 𝐼𝐼𝑡𝑡
𝐼𝐼𝑡𝑡−1

)) 𝐼𝐼𝑡𝑡                                                                (2.61)   

Bu üretim fonksiyonuna bağlı olarak firmanın toplam fiziki sermaye stoku 

birikimi yeniden aşağıdaki eşitlikteki gibi yazılabilir: 

�̅�𝐾𝑡𝑡+1 = 𝜔𝜔𝑘𝑘�̅�𝐾𝑡𝑡+1𝑌𝑌𝑌𝑌 + (1 −𝜔𝜔𝑘𝑘)�̅�𝐾𝑡𝑡+1𝐹𝐹𝑌𝑌  

= (1 − 𝛿𝛿)[𝜔𝜔𝑘𝑘�̅�𝐾𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌 + (1 −𝜔𝜔𝑘𝑘)�̅�𝐾𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌] + Υ𝑡𝑡 (1 − �̃�𝑆 ( 𝐼𝐼𝑡𝑡
𝐼𝐼𝑡𝑡−1

)) 𝐼𝐼𝑡𝑡                                 (2.62) 

2.61 üretim fonksiyonunda Υ𝑡𝑡, yatırımın marjinal etkinlik şokunu ifade 

etmektedir.92 Yatırım kararını dışsal bir şok olarak etkileyip oluşacak fiziki sermaye 

stoku üzerinde bir aktarım mekanizması oluşturmaktadır. �̃�𝑆 ( 𝐼𝐼𝑡𝑡
𝐼𝐼𝑡𝑡−1

), geçmiş dönem ve 

bu dönem yatırımları ile birlikte kalıcı teknoloji seviyesine bağlı yatırım uyarlama 

maliyeti fonksiyonunu temsil etmektedir. 2.62 eşitliğinde 𝜔𝜔𝑘𝑘�̅�𝐾𝑡𝑡+1𝑌𝑌𝑌𝑌  yerli para cinsinden, 

(1 − 𝜔𝜔𝑘𝑘)�̅�𝐾𝑡𝑡+1𝐹𝐹𝑌𝑌  yabancı para cinsinden girişimcilerin sermaye üreticisi firmalardan 

borç olarak talep ettiği fiziki sermaye stokuna karşılık gelmektedir. 

Girişimcilere herhangi bir 𝑡𝑡 döneminde, servis ettiği yeni kurulu fiziki 

sermayenin türdeş ara malı cinsinden fiyatı 𝑃𝑃𝑘𝑘′,𝑡𝑡 olan firmanın kâr (Π𝑡𝑡𝑘𝑘) eşitliği 

aşağıdaki gibi yazılabilir: 

                                                 
89 Junior, 2015 
90 Yatırım uyarlama maliyet fonksiyonunun yapısının oluşturulmasında Christiano, Eichenbaum ve 
Evans (2005) ve Smets ve Wouters (2003) çalışmalarındaki yöntemler temel alınmaktadır. 
91 Christiano, Eichenbaum ve Evans, 2005:15 
92 Justiniano ve ark., 2009:10 
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gruplara ayrılmaktadır. İster tam rekabet ister tekelci rekabet piyasasında faaliyet 

gösteriyor olsun maliyetlerini asgari düzeye indirmeyi hedefleyen firmaların denge 

talep, arz ve fiyat eşitlikleri oluşturulmuştur. Özellikle fiyatlar belirlenirken tekelci 

rekabet piyasasında çalışan firmaların kısmi piyasa gücü dikkate alınmıştır. 

Sonrasında faydasını azami düzeye çıkarmak isteyen hanehalkının tüketim ve emek 

arzı davranışları belirlenmiştir. Hanehalkının da ücretler üzerinde kısmi piyasa gücü 

olduğu varsayımına dayanarak denge ücreti eşitlikleri oluşturulmuştur. Son olarak, 

yatırım miktarı ve sermaye stoku birikimi kararlarını veren firmaların maliyetlerini 

asgari düzeye indirirken oluşturdukları arz, talep ve fiyat dengeleri belirlenmiştir. 

Fiyat ve ücret yapışkanlıkları, alışkanlık formasyonu ile sermaye kullanım ve yatırım 

uyarlama maliyeti fonksiyonları önemli Yeni Keynesyen teori sürtünmeleri olarak 

model içinde yer almaktadır. Ayrıca, 3 arz yönlü şok (geçici ve kalıcı teknoloji şokları, 

emek tercihi şoku), 2 talep şoku (tüketim tercihi şoku ve yatırımın marjinal etkinlik 

şoku) ve 5 fiyat itici şok (yerli, ihracat ve üç tip ithalat ürünlerine fiyat artış şokları) 

olmak üzere toplam 10 şok ilgili bölümlerdeki fonksiyon ve eşitliklerde ifade edilen 

parametreler aracılığıyla modele dâhil edilmiştir.  

2.6. Finansal Yapı 

2008 küresel krizinin finansal kaynaklı olması ve DSGD modellerinin bu 

ayağının zayıf kalması model analizleriyle ilgili ciddi tartışmaları beraberinde 

getirmiştir. Bu nedenle yeni nesil DSGD modeli çalışmalarında, finansal 

sürtünmelerin yer aldığı güçlü sermaye ve finans blokları modelin yapısına dâhil 

edilmektedir. Finansal sürtünmelerle ilgili kapsamlı bir yazın olmakla birlikte bu 

çalışmada bir dizi daha önce yapılan çalışmalarda türetilen yöntemler aracılığıyla 

finansal sürtünmeler modele dâhil edilmektedir.94 

2.6.1. Finansal sürtünmeler 

Modelin yapısına finansal sürtünmelerin girmesi amacıyla girişimcinin olduğu 

yeni bir blok eklenmektedir. Girişimci, kendisine borç verenden farklı bilgilere sahip 

                                                 
94 Sermaye yönetimiyle ilgili asimetrik bilgi ve izleme maliyetleri Bernanke, Gertler ve Gilchrist (1998) 
çalışması dikkate alınarak finansal bloğa dâhil edilmiştir. Ayrıca, Christiano ve ark. (2008), Verona ve 
ark. (2011) ve Copaciu ve ark. (2015) çalışmalarından faydalanılmıştır. 
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Π𝑡𝑡𝑘𝑘 = 𝑃𝑃𝑡𝑡  𝑃𝑃𝑘𝑘′,𝑡𝑡 [(1 − 𝛿𝛿)�̅�𝐾𝑡𝑡 + Υ𝑡𝑡 (1 − �̃�𝑆 ( 𝐼𝐼𝑡𝑡
𝐼𝐼𝑡𝑡−1

)) 𝐼𝐼𝑡𝑡] 

          −𝑃𝑃𝑡𝑡  𝑃𝑃𝑘𝑘′,𝑡𝑡(1 − 𝛿𝛿)�̅�𝐾𝑡𝑡 − 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑖𝑖𝐼𝐼𝑡𝑡                                                                                   (2.63) 

2.63 eşitliğinde, birim sermayenin fiyatı 𝑃𝑃𝑘𝑘′,𝑡𝑡, türdeş ara malı birimleri 

cinsinden ifade edilmektedir. Bu nedenle, 𝑃𝑃𝑡𝑡  𝑃𝑃𝑘𝑘′,𝑡𝑡, birim fiziki sermayenin yerli para 

cinsinden fiyatına karşılık gelmektedir. 𝛿𝛿, yıpranma payı oranını ifade etmektedir.  

 Firma, kârını azami noktaya çıkarmak amacıyla, 2.63 eşitliğine bağlı olarak 

uygun yatırım malı miktarını seçeceği aşağıdaki amaç problemini çözmektedir: 

max
𝐼𝐼𝑡𝑡+𝑠𝑠

𝐸𝐸𝑡𝑡 {∑𝛽𝛽𝑠𝑠𝑣𝑣𝑡𝑡+𝑠𝑠
∞

𝑠𝑠=0
Π𝑡𝑡+𝑠𝑠𝑘𝑘 }                                                                                                  (2.64) 

Firma, yukarıdaki amaç problemini çözdüğünde uygun yatırım malı seçimi için 

birinci sıra koşulu aşağıdaki eşitlikteki gibi oluşur: 

𝐼𝐼𝑡𝑡:𝑣𝑣𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑖𝑖 − 𝑣𝑣𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑘𝑘′,𝑡𝑡Υ𝑡𝑡 [(1 − �̃�𝑆 ( 𝐼𝐼𝑡𝑡
𝐼𝐼𝑡𝑡−1

)) + �̃�𝑆′ ( 𝐼𝐼𝑡𝑡
𝐼𝐼𝑡𝑡−1

) ( 𝐼𝐼𝑡𝑡
𝐼𝐼𝑡𝑡−1

)] 

−𝛽𝛽𝐸𝐸𝑡𝑡 (𝑃𝑃𝑡𝑡+1𝑃𝑃𝑘𝑘′,𝑡𝑡+1Υ𝑡𝑡+1�̃�𝑆′ (
𝐼𝐼𝑡𝑡+1
𝐼𝐼𝑡𝑡

) (𝐼𝐼𝑡𝑡+1𝐼𝐼𝑡𝑡
)
2
) = 0                                                        (2.65) 

2.65 eşitliğinde yatırım uyarlama maliyeti fonksiyonu (�̃�𝑆) üzerindeki kesme 

işareti fonksiyonun türevinin alındığı anlamına gelmektedir. Yukarıdaki eşitlik 

doğrultusunda uygun yatırım malı miktarını seçerek yeni sermaye oluşumu 

gerçekleştiren firma ileriki bölümlerde bahsedilecek olan girişimcilere bu sermayeyi 

servis etmektedir. 

2.5. Ara Değerlendirme 

Şu ana kadarki alt bölümlerde firmaların ve hanehalkının davranışları 

incelenmiştir.93 Firmalar sektör bazında yerli, ithalatçı ve ihracatçı; faaliyet yapısı 

bakımından tam rekabet ve tekelci rekabet piyasasında çalışmalarına göre farklı 

                                                 
93 Firma ve hanehalkı davranışlarının belirlenmesinde Smets ve Wouters (2003), Christiano, 
Eichenbaum ve Evans (2005), Adolfson ve ark. (2005) ve Copaciu ve ark. (2015) çalışmalarındaki 
yöntemler dikkate alınmıştır. 
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gruplara ayrılmaktadır. İster tam rekabet ister tekelci rekabet piyasasında faaliyet 

gösteriyor olsun maliyetlerini asgari düzeye indirmeyi hedefleyen firmaların denge 

talep, arz ve fiyat eşitlikleri oluşturulmuştur. Özellikle fiyatlar belirlenirken tekelci 

rekabet piyasasında çalışan firmaların kısmi piyasa gücü dikkate alınmıştır. 

Sonrasında faydasını azami düzeye çıkarmak isteyen hanehalkının tüketim ve emek 

arzı davranışları belirlenmiştir. Hanehalkının da ücretler üzerinde kısmi piyasa gücü 

olduğu varsayımına dayanarak denge ücreti eşitlikleri oluşturulmuştur. Son olarak, 

yatırım miktarı ve sermaye stoku birikimi kararlarını veren firmaların maliyetlerini 

asgari düzeye indirirken oluşturdukları arz, talep ve fiyat dengeleri belirlenmiştir. 

Fiyat ve ücret yapışkanlıkları, alışkanlık formasyonu ile sermaye kullanım ve yatırım 

uyarlama maliyeti fonksiyonları önemli Yeni Keynesyen teori sürtünmeleri olarak 

model içinde yer almaktadır. Ayrıca, 3 arz yönlü şok (geçici ve kalıcı teknoloji şokları, 

emek tercihi şoku), 2 talep şoku (tüketim tercihi şoku ve yatırımın marjinal etkinlik 

şoku) ve 5 fiyat itici şok (yerli, ihracat ve üç tip ithalat ürünlerine fiyat artış şokları) 

olmak üzere toplam 10 şok ilgili bölümlerdeki fonksiyon ve eşitliklerde ifade edilen 

parametreler aracılığıyla modele dâhil edilmiştir.  

2.6. Finansal Yapı 

2008 küresel krizinin finansal kaynaklı olması ve DSGD modellerinin bu 

ayağının zayıf kalması model analizleriyle ilgili ciddi tartışmaları beraberinde 

getirmiştir. Bu nedenle yeni nesil DSGD modeli çalışmalarında, finansal 

sürtünmelerin yer aldığı güçlü sermaye ve finans blokları modelin yapısına dâhil 

edilmektedir. Finansal sürtünmelerle ilgili kapsamlı bir yazın olmakla birlikte bu 

çalışmada bir dizi daha önce yapılan çalışmalarda türetilen yöntemler aracılığıyla 

finansal sürtünmeler modele dâhil edilmektedir.94 

2.6.1. Finansal sürtünmeler 

Modelin yapısına finansal sürtünmelerin girmesi amacıyla girişimcinin olduğu 

yeni bir blok eklenmektedir. Girişimci, kendisine borç verenden farklı bilgilere sahip 

                                                 
94 Sermaye yönetimiyle ilgili asimetrik bilgi ve izleme maliyetleri Bernanke, Gertler ve Gilchrist (1998) 
çalışması dikkate alınarak finansal bloğa dâhil edilmiştir. Ayrıca, Christiano ve ark. (2008), Verona ve 
ark. (2011) ve Copaciu ve ark. (2015) çalışmalarından faydalanılmıştır. 
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Girişimcinin borç olarak sağladığı fonların esas kaynağı hanehalkıdır. 

Hanehalkının mevduatı için aldığı faiz belirli bir şarta bağlı olmayan nominal faiz 

oranıdır. Bu durum model içinde farklı servet eğilimlerinin ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır.96 Örneğin, ekonomide fiyat düzeyini düşüren bir şok meydana geldiğinde 

hanehalkı, şarta bağlı olmayan faiz oranı nedeniyle servet transferi almaktadır. Bu 

transfer dolaylı olarak girişimciden alındığından, girişimcinin sahip olduğu 

özkaynaklar azalmakta ve buna bağlı olarak yatırım kabiliyeti düşmektedir. 

 Model içinde girişimci sadece kendisi tarafından fark edilen, kendine özgü 

şoklara maruz kalmaktadır. Borçlandığı banka sadece belirli bir izleme maliyeti 

ödeyerek girişimcinin karşı karşıya kaldığı bu şokları izleyebilmektedir. Bu asimetrik 

bilgi yapısı beraberinde pratik bir çözüm getirmediğinden dolayı banka, kredi tutarını 

ve faiz ödemesini belirlediği sözleşmeler vasıtasıyla girişimciyle ilişkilerini 

düzenlemektedir. Bununla birlikte, her bir girişimci farklı ekonomik geçmişe sahip 

olduğu kadar farklı şoklara da maruz kalmaktadır. Bu nedenle girişimciler, model 

içinde toplulaştırılırken doğru bir işlevsel yapının varsayımlarının oluşturulması 

gerekmektedir. Bunu gerçekleştirmek için model içinde, girişimcilerin özkaynaklarına 

bakmaksızın aynı faiz oranıyla karşı karşıya kaldıkları ve borçlanma miktarının sahip 

oldukları özkaynaklarla orantılı olarak belirlendiği bir yapı oluşturulmaktadır. 

Girişimcilerin toplulaştırılması ve temsili hale getirilmesi bu vasıtayla sağlanmaktadır. 

Bu şartlar altında sermaye yönetimi yapan girişimci, belirli bir negatif gelir şokuna 

bağlı olarak borçlarını ödeyemediğinde, banka ilgili izleme maliyetlerini ödeyerek 

girişimcinin özkaynaklarını elinden almakta ve uğradığı zararı kısmen telafi 

etmektedir. Her dönem sonunda piyasayı terk eden girişimciler yerine yenileri 

piyasaya girmektedir. İlerleyen alt bölümlerde girişimcinin kendisi için en uygun 

sermaye yönetimini nasıl yaptığı matematiksel gösterimler aracılığıyla 

ayrıntılandırılmaktadır. 

 

                                                 
bankacılık blokuna eklenmesinin sonuçlar üzerinde belirin bir değişiklik oluşturmamasına bağlı olarak 
çalışmadan çıkarıldığı ifade edilmektedir. 
96 Fisher, 1933:345 
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olmakla birlikte sermayenin yönetilmesinde ve işletilmesinde özel yeteneklere 

sahiptir. Kendisine ait finansal kaynakları bulunmakla birlikte sermaye yönetimindeki 

becerisi nedeniyle daha fazla fon için borçlanarak kendi kaynağının 

destekleyebileceğinden daha fazla sermayenin yönetimi konusunda uygun 

durumdadır. Sermaye yönetiminin doğası gereği getirdiği riskler, dolayısıyla finansal 

sürtünmelerle karşı karşıyadır. Modelin yapısı içinde yerli veya yabancı para cinsinden 

borçlanmasına göre iki tip girişimciye yer verilmektedir. Girişimci borçlanmasını 

bankalar aracılığıyla yapmaktadır. 

Banka, modelin yapısı içinde fonların ilk elden sağlayıcısı olarak hizmet 

etmektedir. Bununla birlikte modelin yapısı içinde fonların esas aracısı rolünü 

girişimci üstlenmektedir. Banka, hanehalkından ve yurtdışından elde ettiği mevduatı,  

kredi tutarı ve faiz oranını belirlediği bir dönemlik standart nominal borç sözleşmeleri 

vasıtasıyla girişimcilere aktarmaktadır. Yerli para cinsinden fonlar, sadece 

yurtiçindeki hanehalkı vasıtasıyla sağlanırken yabancı para cinsinden fonlar, hem 

yurtiçi hem de yurtdışı hanehalkı vasıtasıyla sağlanmaktadır. Bununla birlikte modelin 

kararlı dengesinde, yabancı para cinsinden sağlanan fonların sadece yurtdışı hanehalkı 

kaynaklı olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle, kararlı denge durumunda yurtdışı 

kaynaklı fon miktarının ekonominin net dış borcunu temsil ettiği de söylenebilir. 

Ayrıca, bankanın tam rekabet piyasasında ve risksiz olarak faaliyet gösterdiği kabul 

edilmektedir. Bankanın çok sayıda girişimciye borç vermesi ve hanehalkına risksiz 

faiz oranı üzerinden ödeme yaptığı faktörlerine bağlı olarak herhangi bir sürtünmeye 

maruz kalma olasılığı devre dışı bırakılmaktadır. Bir başka ifadeyle, banka modelin 

yapısı içinde aktif bir rol oynamamaktadır. Böylelikle bütün olası riskler girişimciye 

transfer edilmektedir. Ekonomi yazınında son dönemde bankaların da finansal 

sürtünmelere maruz kaldığı birtakım çalışmalar olmakla birlikte henüz anlamlı ve 

ekonominin üzerinde belirgin etkiler doğurduğunu gösteren sonuçlar elde 

edilememektedir.95 Bu nedenle, modelin yapısı içinde bu tür sürtünmelere yer 

verilmemektedir. 

                                                 
95 Garcia-Cicco ve ark. (2014) çalışması bankalarında finansal sürtünmelere maruz kaldığı yazındaki 
çok az sayıdaki çalışmalardan bir tanesidir. Bununla birlikte bankaların da finansal sürtünmeler altında 
faaliyet gösteriyor olmasının modelin sonuçları üzerinde çok anlamlı değişiklikler oluşturmadığı 
bulgusu paylaşılmaktadır. Ayrıca, Christiano ve ark. (2011) çalışmasında finansal sürtünmelerin 
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bankacılık blokuna eklenmesinin sonuçlar üzerinde belirin bir değişiklik oluşturmamasına bağlı olarak 
çalışmadan çıkarıldığı ifade edilmektedir. 
96 Fisher, 1933:345 
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Şekil 2.2. Girişimcinin Yaşam Döngüsü 
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2.6.2. Girişimciler 

Yerli veya yabancı para cinsinden borçlanması fark etmeksizin herhangi bir 

girişimcinin, 𝑡𝑡 döneminden (𝑡𝑡 + 1) dönemine kadarki kısa yaşam döngüsü içinde 

sürdürdüğü faaliyetler ve karşı karşıya kaldığı şoklar Şekil 2.2’de gösterilmektedir. 

Herhangi bir t dönemi sonunda girişimcinin 𝑁𝑁𝑡𝑡+1
𝑗𝑗  (𝑗𝑗 ∈ {𝑌𝑌𝑌𝑌,𝐹𝐹𝑌𝑌}) düzeyinde öz 

kaynağı vardır. Girişimci bu kaynağını, serbest piyasada çalışan bankadan aldığı �̅�𝐿𝑡𝑡+1𝑁𝑁𝑗𝑗  

değerinde borçla birleştirerek sermaye üreticilerinden birim fiyatı 𝑌𝑌𝑡𝑡𝑌𝑌𝑘𝑘′,𝑡𝑡 olan �̅�𝐾𝑡𝑡+1𝑁𝑁𝑗𝑗  

miktarında fiziki sermaye malı satın alır.  

Girişimcinin, yabancı veya yerli para cinsinden olmasına göre, ihtiyaç duyduğu 

borç miktarı aşağıdaki eşitliklerdeki gibi yazılabilir: 

�̅�𝐿𝑡𝑡+1𝑁𝑁𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝑌𝑌𝑡𝑡𝑌𝑌𝑘𝑘′,𝑡𝑡�̅�𝐾𝑡𝑡+1𝑁𝑁𝑌𝑌𝑌𝑌 − 𝑁𝑁𝑡𝑡+1𝑌𝑌𝑌𝑌                                                                                           (2.66) 

𝑆𝑆𝑡𝑡�̅�𝐿𝑡𝑡+1𝑁𝑁𝐹𝐹𝑌𝑌 = 𝑌𝑌𝑡𝑡𝑌𝑌𝑘𝑘′,𝑡𝑡�̅�𝐾𝑡𝑡+1𝑁𝑁𝐹𝐹𝑌𝑌 − 𝑁𝑁𝑡𝑡+1𝐹𝐹𝑌𝑌                                                                                       (2.67) 

Eşitliklerin sol tarafı alınan borçların yerli para cinsinden karşılığını ifade 

etmektedir. Bu nedenle 2.67 eşitliğinde borç miktarı, döviz kuru (𝑆𝑆𝑡𝑡) ile 

çarpılmaktadır. 

Girişimci fiziki sermaye malını satın aldıktan sonra kendine özgü bir verimlilik 

şoku (𝜔𝜔𝑗𝑗) yaşar. Bu şoka bağlı olarak satın alınan sermaye malı, 𝜔𝜔𝑡𝑡+1
𝑗𝑗 �̅�𝐾𝑡𝑡+1𝑁𝑁𝑗𝑗  miktarında 

etkin fiziki sermaye malına dönüşür. Verimlilik şoku birim ortalamalı,  logaritmik 

normal dağılım gösteren bir yapıdadır.97 

Girişimci, şoka bağlı olarak daha önceki bölümlerde bahsedildiği üzere, 

sermaye kullanım oranını belirler ve tam rekabet piyasasında 𝑌𝑌𝑡𝑡+1𝑟𝑟𝑡𝑡+1
𝑘𝑘,𝑗𝑗 , nominal 

kiralama oranıyla sahip olduğu sermayeyi ilgili ara malı firmalarına kiraya verir. 

Girişimci sermaye kullanım oranını belirlerken sahip olduğu özkaynaktan bağımsız 

olarak piyasadaki getiri oranlarını, fiyatları ve sermaye kullanım oranının kendisine 

yükleyeceği maliyetleri göz önünde bulundurur. 

 

                                                 
97 Bernanke, Gertler ve Gilchrist, 1998:52 
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ödeyebileceği asgari kaynak gereksinimini gösteren eşitlikler aşağıdaki gibi 
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Yukarıdaki eşitliklerde 𝑍𝑍𝑡𝑡+1𝑌𝑌𝑌𝑌  ve 𝑍𝑍𝑡𝑡+1𝐹𝐹𝑌𝑌 , sırasıyla bankaların yerli ve yabancı para 

cinsinden verdiği borçlara uyguladığı faiz oranlarıdır. Eşitliklerin sağ tarafı bankalara 

faiziyle birlikte ödenecek toplam borç miktarını ifade etmektedir. Eşitliğin sol 

tarafıysa tam olarak eşik değerinde verimlilik şoku gören girişimcinin elindeki toplam 

kaynağı göstermektedir. Şayet firmaların toplam kaynağı (eşitliklerin sol tarafı) borç 

miktarını karşılayamazsa; banka, bir izleme maliyeti ödeyerek 

(𝜇𝜇𝑗𝑗𝜔𝜔𝑡𝑡+1
𝑗𝑗 𝑅𝑅𝑡𝑡+1

𝑘𝑘,𝑗𝑗 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑘𝑘′,𝑡𝑡�̅�𝐾𝑡𝑡+1𝑁𝑁𝑗𝑗 ) borca karşılık girişimcinin elindeki toplam kaynağın 

tamamını tahsil eder. Daha önce de bahsedildiği üzere bu durumda ilgili girişimci iflas 

eder. 𝜇𝜇𝑗𝑗, izleme maliyeti katsayısıdır. Bu katsayı, bankaların takipteki alacaklarını 

tahsil etmek için katlandıkları maliyeti belirleyen bir oran olarak düşünülebilir. 

Modelin yapısı içinde bankalar, daha önce de bahsedildiği üzere tam rekabet 

piyasasında faaliyet göstermektedir. Bu nedenle, sıfır kâr noktasında dengeye 

gelmektedir. Bankaların sıfır kâr dengesi aşağıdaki eşitlikteki gibi yazılabilir:99 
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𝑅𝑅𝑡𝑡                                 𝑒𝑒ğ𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑗𝑗 = 𝑌𝑌𝑃𝑃

𝑅𝑅𝑡𝑡∗𝑅𝑅𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑒𝑒𝐹𝐹𝑅𝑅𝐹𝐹𝑡𝑡
𝑆𝑆𝑡𝑡+1
𝑆𝑆𝑡𝑡

  𝑒𝑒ğ𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑗𝑗 = 𝐹𝐹𝑃𝑃                                                             (2.72) 

                                                 
98 2.69, 2.70, 2.71 ve 2.72 denklemlerinde 𝑍𝑍𝑡𝑡+1𝑌𝑌𝑌𝑌.𝐹𝐹𝑌𝑌, 𝑅𝑅𝑡𝑡+1

𝑘𝑘,𝑗𝑗  ve 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
𝑗𝑗 , 𝑅𝑅𝑡𝑡 ve 𝑅𝑅𝑡𝑡∗ şeklindeki getiri ve faiz 

değişkenleri (1+(faiz oranı, getiri oranı)) biçiminde kullanılmaktadır. Modelin genelinde bu kullanım 
yöntemi benimsenmiştir. 
99 𝐹𝐹(�̅�𝜔𝑡𝑡+1;𝜎𝜎𝑗𝑗), girişimciler için birikimli (kümülatif) dağılım fonksiyonudur. Fonksiyon,  𝜔𝜔𝑗𝑗 verimlilik 
şoku sürekli rastgele değişkeninin  𝜎𝜎𝑗𝑗 varyansıyla eşik değerinin (�̅�𝜔𝑡𝑡+1) altında kalma olasılığını ifade 
etmektedir. Bir başka ifadeyle girişimcilerin iflas etme oranını vermektedir. Dolayısıyla, [1 −
𝐹𝐹(�̅�𝜔𝑡𝑡+1;𝜎𝜎𝑗𝑗)] ifadesi girişimcinin bu eşik değerinin üstünde bir verimlilik şokuyla karşı karşıya kalma 
olasılığını ifade etmektedir. 
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Kiralama işlemi sonrasında, girişimci sahip olduğu her bir birim sermaye 

malının değerini yitirmemiş kısmını ((1 −

𝛿𝛿)𝑃𝑃𝑡𝑡+1𝑃𝑃𝑘𝑘′,𝑡𝑡+1, yıpranma değeri dışında kalan kısım ) sermaye üreticisi firmaya 

satar. Girişimci, satın aldığı ve 𝜔𝜔𝑗𝑗 verimlilik şoku gördüğü her bir birim sermaye malı 

için 𝑅𝑅𝑡𝑡+1
𝐾𝐾,𝑗𝑗 𝜔𝜔𝑗𝑗, değerinde getiri sağlar. Bütün girişimciler için birim sermaye başına 

ortalama getiri aşağıdaki eşitlikteki gibi ifade edilebilir: 

𝑅𝑅𝑡𝑡+1
𝐾𝐾,𝑗𝑗 =

(𝑃𝑃𝑡𝑡+1𝑟𝑟𝑡𝑡+1
𝑘𝑘,𝑗𝑗 𝑢𝑢𝑡𝑡+1

𝑗𝑗 − 𝑎𝑎𝑗𝑗(𝑢𝑢𝑡𝑡+1
𝑗𝑗 )𝑃𝑃𝑡𝑡+1𝑖𝑖 ) + (1 − 𝛿𝛿)𝑃𝑃𝑡𝑡+1𝑃𝑃𝑘𝑘′,𝑡𝑡+1
𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑘𝑘′,𝑡𝑡

                          (2.68) 

2.68 eşitliğinde paydadaki bölüm fiziki sermayenin birim fiyatını ifade 

etmektedir. Paydaki artı işaretinden önce gelen parantezli bölüm, girişimcinin fiziki 

sermayeyi kiralamasından elde ettiği getiriyi temsil etmektedir. Parantezin içindeki 

birinci ifade girişimcinin belirlediği sermaye kullanım oranına bağlı olarak yaptığı kira 

servisinden elde ettiği kazancı, ikinci ifadeyse sermaye kullanım oranının girişimci 

üzerine yüklediği maliyeti göstermektedir. Paydaki son ifadeyse, fiziki sermayenin 

yıpranmamış kısmının sermaye üreticisi firmaya satılmasından elde edilen gelire 

karşılık gelmektedir. 

Firma satım işlemini tamamladıktan sonra borçlarını ilgili bankaya ödemek 

durumundadır. Her bir girişimcinin sahip olduğu toplam kaynak, ortalama getiri oranı 

ve kendine özgü karşılaştığı verimlilik şoku göz önüne alınırsa, 𝜔𝜔𝑡𝑡+1
𝑗𝑗 𝑅𝑅𝑡𝑡+1

𝑘𝑘,𝑗𝑗 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑘𝑘′,𝑡𝑡�̅�𝐾𝑡𝑡+1𝑁𝑁𝑗𝑗  

şeklinde bir değer alır. Toplam kaynak içindeki verimlilik şokunun �̅�𝜔𝑡𝑡+1
𝑗𝑗  şeklinde bir 

eşik değerine sahip olduğu varsayılmaktadır. Firmanın borçlarını ödeyip 

ödeyemeyeceği bu eşik değerine bağlıdır. Şayet firmanın gördüğü verimlilik şoku bu 

eşik değerinin altında kalırsa (𝜔𝜔𝑡𝑡+1
𝑗𝑗 < �̅�𝜔𝑡𝑡+1

𝑗𝑗 ), firma iflas eder. Eğer firmanın 

karşılaştığı verimlilik şoku bu değerin üstüne çıkarsa her dönem için firma borçlarını 

ödeyebilmektedir. Bu eşik değerine bağlı olarak firmanın bankalara olan borçlarını 
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cinsinden verdiği borçlara uyguladığı faiz oranlarıdır. Eşitliklerin sağ tarafı bankalara 

faiziyle birlikte ödenecek toplam borç miktarını ifade etmektedir. Eşitliğin sol 

tarafıysa tam olarak eşik değerinde verimlilik şoku gören girişimcinin elindeki toplam 

kaynağı göstermektedir. Şayet firmaların toplam kaynağı (eşitliklerin sol tarafı) borç 

miktarını karşılayamazsa; banka, bir izleme maliyeti ödeyerek 
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eder. 𝜇𝜇𝑗𝑗, izleme maliyeti katsayısıdır. Bu katsayı, bankaların takipteki alacaklarını 

tahsil etmek için katlandıkları maliyeti belirleyen bir oran olarak düşünülebilir. 

Modelin yapısı içinde bankalar, daha önce de bahsedildiği üzere tam rekabet 

piyasasında faaliyet göstermektedir. Bu nedenle, sıfır kâr noktasında dengeye 

gelmektedir. Bankaların sıfır kâr dengesi aşağıdaki eşitlikteki gibi yazılabilir:99 
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98 2.69, 2.70, 2.71 ve 2.72 denklemlerinde 𝑍𝑍𝑡𝑡+1𝑌𝑌𝑌𝑌.𝐹𝐹𝑌𝑌, 𝑅𝑅𝑡𝑡+1

𝑘𝑘,𝑗𝑗  ve 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
𝑗𝑗 , 𝑅𝑅𝑡𝑡 ve 𝑅𝑅𝑡𝑡∗ şeklindeki getiri ve faiz 

değişkenleri (1+(faiz oranı, getiri oranı)) biçiminde kullanılmaktadır. Modelin genelinde bu kullanım 
yöntemi benimsenmiştir. 
99 𝐹𝐹(�̅�𝜔𝑡𝑡+1;𝜎𝜎𝑗𝑗), girişimciler için birikimli (kümülatif) dağılım fonksiyonudur. Fonksiyon,  𝜔𝜔𝑗𝑗 verimlilik 
şoku sürekli rastgele değişkeninin  𝜎𝜎𝑗𝑗 varyansıyla eşik değerinin (�̅�𝜔𝑡𝑡+1) altında kalma olasılığını ifade 
etmektedir. Bir başka ifadeyle girişimcilerin iflas etme oranını vermektedir. Dolayısıyla, [1 −
𝐹𝐹(�̅�𝜔𝑡𝑡+1;𝜎𝜎𝑗𝑗)] ifadesi girişimcinin bu eşik değerinin üstünde bir verimlilik şokuyla karşı karşıya kalma 
olasılığını ifade etmektedir. 
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fonksiyonu ifade ettiği söylenebilir.101 Bu fonksiyon 𝜔𝜔∗’yi aşan değerlerde 

azalmaktayken altında kalan değerlerde artan bir yapıdadır. Bu nedenle, bütün diğer 

değişkenlerin sabit kaldığı varsayımı altında, denge durumunun ters “U” şeklindeki 

fonksiyonun sol tarafında oluşması beklenmektedir. Verimlilik şoku �̅�𝜔𝑡𝑡+1
𝑗𝑗 ’nin küçük 

eşik değerleri için girişimcinin karşılaştığı faiz oranı daha düşük olmakta ve buna bağlı 

olarak daha büyük bir refah elde edebilmektedir. Çünkü eşik değeri ne kadar düşük 

olursa girişimciyle ilgili risk algısı da o ölçüde düşük olmakta ve daha yüksek sermaye 

kira getirisi elde edebilmektedir. 

Bankanın rekabetçi piyasada denge koşulu belirlendikten sonra sırada 

girişimcinin refahının belirlenmesi süreci vardır. Girişimci, refahını azami düzeye 

çıkaracak en uygun borç kontratını, bankanın sıfır kâr denge koşulu ve buna bağlı 

olarak hanehalkına karşı yükümlülüklerini yerine getirdiği şartlar altında yapmaktadır. 

Girişimcinin sağladığı refahtan kasıt, borç sözleşmesinin sonunda elde ettiği refahtır. 

Bu refah düzeyi, girişimcinin borçlanarak sermaye malı servisi yapıp elde ettiği gelir 

yerine, özkaynağını banka mevduatı olarak değerlendirseydi elde edeceği gelire oranı 

şeklinde ifade edilebilir. Bu şekilde bir yaklaşımın altındaki ana neden, bu oranı azami 

noktaya çıkaracak amaç fonksiyonunu belirlemektir. 2.66 ve 2.67 ile 2.69 ve 2.70 

eşitlikleri dikkate alınarak bu oran aşağıdaki eşitlikteki gibi ifade edilebilir:102 

𝐸𝐸𝑡𝑡 {
∫ [𝑅𝑅𝑡𝑡+1

𝑘𝑘,𝑗𝑗 𝜔𝜔𝑗𝑗𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑘𝑘′,𝑡𝑡�̅�𝐾𝑡𝑡+1𝑁𝑁𝑗𝑗 − 𝑍𝑍𝑡𝑡+1
𝑗𝑗 𝐿𝐿𝑡𝑡+1𝑁𝑁𝑗𝑗 ] 𝑑𝑑𝑑𝑑(𝜔𝜔𝑗𝑗;𝜎𝜎𝑗𝑗)∞

�̅�𝜔𝑡𝑡+1
𝑗𝑗

𝑁𝑁𝑡𝑡+1
𝑗𝑗 𝑑𝑑𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

𝑗𝑗 } 

= 𝐸𝐸𝑡𝑡 {[1 − Γ(�̅�𝜔𝑡𝑡+1
𝑗𝑗 ;𝜎𝜎𝑗𝑗)] 𝑅𝑅𝑡𝑡+1

𝑘𝑘,𝑗𝑗

𝑑𝑑𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
𝑗𝑗 𝑙𝑙𝑡𝑡

𝑗𝑗}                                                                                (2.77) 

2.77’de eşitliğin sol tarafındaki pay kısmı, girişimcinin borçlarını ödedikten 

sonraki toplam gelirini, paydaysa özkaynağını bankada mevduat olarak 

değerlendirmesi varsayımı altında dönem sonunda elde edeceği toplam parasal geliri 

                                                 
101 Bernanke, Gertler ve Gilchrist, 1998:47-52 
102 2.73 eşitliğinin elde edilişinde, 1 = ∫ 𝜔𝜔𝑗𝑗𝑑𝑑𝑑𝑑(𝜔𝜔𝑗𝑗;𝜎𝜎𝑗𝑗)∞

0 = ∫ 𝜔𝜔𝑗𝑗𝑑𝑑𝑑𝑑(𝜔𝜔𝑗𝑗;𝜎𝜎𝑗𝑗)∞
�̅�𝜔𝑡𝑡+1
𝑗𝑗 + 𝐺𝐺(�̅�𝜔𝑡𝑡+1

𝑗𝑗 ;𝜎𝜎𝑗𝑗) 
yardımcı fonksiyonları kullanılmaktadır. 
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2.71 eşitliğinde sol taraftaki birinci terim aldığı borçları geri ödeyebilen 

girişimcileri ve bu girişimcilerden yapılan toplam tahsilatı ifade etmektedir. Eşitlikteki 

artı işaretinden sonra gelen ikinci terimse; iflas eden girişimcilerden, bankaların izleme 

maliyetini ödedikten sonra, tahsil edebildikleri toplam parasal değeri ifade etmektedir. 

Eşitliğin sağ tarafıysa bankanın toplam verdiği borcu göstermektedir. Bir anlamda 

banka, girişimci ister iflas etsin ister faaliyetlerini sürdürebilsin, toplamda tahsil 

edebildiği borç miktarının ödünç verdiği miktara eşit olduğu bir noktada dengeye 

gelmektedir. Banka tam rekabet ortamında faaliyet gösteriyor olması nedeniyle ödünç 

verdiği borçlara uyguladığı faiz (𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
𝑗𝑗), hanehalkından yerli ve yabancı para 

cinsinden aldığı mevduata ödemeyi taahhüt ettiği faiz oranı ile aynıdır. Bu oranlar, 

2.72 eşitliğinde gösterilmektedir. 

Banka için 2.69 ve 2.70’daki denge koşulları ile: 100 

Γ(�̅�𝜔𝑡𝑡+1
𝑗𝑗 ;𝜎𝜎𝑗𝑗) = �̅�𝜔𝑡𝑡+1

𝑗𝑗 [1 − 𝐹𝐹(�̅�𝜔𝑡𝑡+1
𝑗𝑗 ;𝜎𝜎𝑗𝑗)] + 𝐺𝐺(�̅�𝜔𝑡𝑡+1

𝑗𝑗 ;𝜎𝜎𝑗𝑗)                                          (2.73) 

𝐺𝐺(�̅�𝜔𝑡𝑡+1
𝑗𝑗 ;𝜎𝜎𝑗𝑗) = ∫ 𝜔𝜔𝑗𝑗𝑑𝑑𝐹𝐹(

𝜔𝜔𝑡𝑡+1
𝑗𝑗

0
𝜔𝜔𝑗𝑗;𝜎𝜎𝑗𝑗)                                                                          (2.74) 

𝑙𝑙𝑡𝑡
𝑗𝑗 =

𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑘𝑘′,𝑡𝑡�̅�𝐾𝑡𝑡+1𝑁𝑁𝑗𝑗

𝑁𝑁𝑡𝑡+1
𝑗𝑗                                                                                                                (2.75) 

2.73 ve 2.74 yardımcı fonksiyonları ve finansal kaldıraç 

(𝑙𝑙𝑡𝑡
𝑗𝑗 ,𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑙𝑙𝐹𝐹𝑇𝑇 𝑏𝑏𝑇𝑇𝑏𝑏ç 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑙𝑙𝐹𝐹𝑇𝑇 ö𝐹𝐹𝑧𝑧𝐹𝐹𝑧𝑧𝑧𝑧𝐹𝐹𝑧𝑧⁄ ) eşitliği dikkate alınarak denge durumu 

koşulu yeniden, 

[Γ(�̅�𝜔𝑡𝑡+1
𝑗𝑗 ;𝜎𝜎𝑗𝑗) − 𝜇𝜇𝑗𝑗𝐺𝐺(�̅�𝜔𝑡𝑡+1

𝑗𝑗 ;𝜎𝜎𝑗𝑗)] 𝑅𝑅𝑡𝑡+1
𝑘𝑘,𝑗𝑗

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
𝑗𝑗 = 𝑙𝑙𝑡𝑡

𝑗𝑗 − 1
𝑙𝑙𝑡𝑡
𝑗𝑗                                                       (2.76) 

eşitliği şeklinde yazılabilir. 2.76 eşitliğinde kareli parantez içindeki ifade, girişimcinin 

kazandığı gelirden borçları karşılığında bankalara düşen payı temsil etmektedir. Daha 

detaylı incelemek gerekirse, eşitliğin sol tarafının �̅�𝜔𝑡𝑡+1
𝑗𝑗 = 𝜔𝜔∗ şeklinde bir eşik 

noktasında en üst değerine ulaştığı ters “U” yapısında monoton olmayan bir 

                                                 
100 Copaciu ve ark., 2015:27 



 

  66 
 

fonksiyonu ifade ettiği söylenebilir.101 Bu fonksiyon 𝜔𝜔∗’yi aşan değerlerde 

azalmaktayken altında kalan değerlerde artan bir yapıdadır. Bu nedenle, bütün diğer 

değişkenlerin sabit kaldığı varsayımı altında, denge durumunun ters “U” şeklindeki 

fonksiyonun sol tarafında oluşması beklenmektedir. Verimlilik şoku �̅�𝜔𝑡𝑡+1
𝑗𝑗 ’nin küçük 

eşik değerleri için girişimcinin karşılaştığı faiz oranı daha düşük olmakta ve buna bağlı 

olarak daha büyük bir refah elde edebilmektedir. Çünkü eşik değeri ne kadar düşük 

olursa girişimciyle ilgili risk algısı da o ölçüde düşük olmakta ve daha yüksek sermaye 

kira getirisi elde edebilmektedir. 

Bankanın rekabetçi piyasada denge koşulu belirlendikten sonra sırada 

girişimcinin refahının belirlenmesi süreci vardır. Girişimci, refahını azami düzeye 

çıkaracak en uygun borç kontratını, bankanın sıfır kâr denge koşulu ve buna bağlı 

olarak hanehalkına karşı yükümlülüklerini yerine getirdiği şartlar altında yapmaktadır. 

Girişimcinin sağladığı refahtan kasıt, borç sözleşmesinin sonunda elde ettiği refahtır. 

Bu refah düzeyi, girişimcinin borçlanarak sermaye malı servisi yapıp elde ettiği gelir 

yerine, özkaynağını banka mevduatı olarak değerlendirseydi elde edeceği gelire oranı 

şeklinde ifade edilebilir. Bu şekilde bir yaklaşımın altındaki ana neden, bu oranı azami 

noktaya çıkaracak amaç fonksiyonunu belirlemektir. 2.66 ve 2.67 ile 2.69 ve 2.70 

eşitlikleri dikkate alınarak bu oran aşağıdaki eşitlikteki gibi ifade edilebilir:102 

𝐸𝐸𝑡𝑡 {
∫ [𝑅𝑅𝑡𝑡+1

𝑘𝑘,𝑗𝑗 𝜔𝜔𝑗𝑗𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑘𝑘′,𝑡𝑡�̅�𝐾𝑡𝑡+1𝑁𝑁𝑗𝑗 − 𝑍𝑍𝑡𝑡+1
𝑗𝑗 𝐿𝐿𝑡𝑡+1𝑁𝑁𝑗𝑗 ] 𝑑𝑑𝑑𝑑(𝜔𝜔𝑗𝑗;𝜎𝜎𝑗𝑗)∞

�̅�𝜔𝑡𝑡+1
𝑗𝑗

𝑁𝑁𝑡𝑡+1
𝑗𝑗 𝑑𝑑𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

𝑗𝑗 } 

= 𝐸𝐸𝑡𝑡 {[1 − Γ(�̅�𝜔𝑡𝑡+1
𝑗𝑗 ;𝜎𝜎𝑗𝑗)] 𝑅𝑅𝑡𝑡+1

𝑘𝑘,𝑗𝑗

𝑑𝑑𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
𝑗𝑗 𝑙𝑙𝑡𝑡

𝑗𝑗}                                                                                (2.77) 

2.77’de eşitliğin sol tarafındaki pay kısmı, girişimcinin borçlarını ödedikten 

sonraki toplam gelirini, paydaysa özkaynağını bankada mevduat olarak 

değerlendirmesi varsayımı altında dönem sonunda elde edeceği toplam parasal geliri 

                                                 
101 Bernanke, Gertler ve Gilchrist, 1998:47-52 
102 2.73 eşitliğinin elde edilişinde, 1 = ∫ 𝜔𝜔𝑗𝑗𝑑𝑑𝑑𝑑(𝜔𝜔𝑗𝑗;𝜎𝜎𝑗𝑗)∞

0 = ∫ 𝜔𝜔𝑗𝑗𝑑𝑑𝑑𝑑(𝜔𝜔𝑗𝑗;𝜎𝜎𝑗𝑗)∞
�̅�𝜔𝑡𝑡+1
𝑗𝑗 + 𝐺𝐺(�̅�𝜔𝑡𝑡+1

𝑗𝑗 ;𝜎𝜎𝑗𝑗) 
yardımcı fonksiyonları kullanılmaktadır. 
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𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝑍𝑍𝑡𝑡+1𝑌𝑌𝑌𝑌 − 𝑅𝑅𝑡𝑡                                                                                                             (2.82)                                       

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌 = 𝑍𝑍𝑡𝑡+1𝐹𝐹𝑌𝑌 − 𝑅𝑅𝑡𝑡∗𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡                                                                                     (2.83)              

2.80 ve 2.81 eşitlikleri dikkate alındığında, girişimcinin borç almak için 

ödemesi gereken faiz oranının, sahip olduğu özkaynağa bağlı olmadığı görülmektedir. 

Buna karşın, yerli para cinsinden alınan borçlar için faiz oranı, girişimcinin sermaye 

getirisine, finansal kaldıraç oranına ve verimlilik eşik değerine bağlı olmaktadır. 

Yabancı para cinsinden borçlarda faiz oranı ayrıca, döviz kurunda meydana gelen 

artışlardan (𝑆𝑆𝑡𝑡+1𝑆𝑆𝑡𝑡
) etkilenmektedir.  

Bu şekliyle hanehalkına karşı yükümlülüklerini yerine getiren bankanın tam 

rekabet piyasasındaki denge koşulu ile girişimci refahını en üst düzeye çıkaran finansal 

kaldıraç, verimlilik eşik değeri ve faiz oranı finansal sürtünmeler dikkate alınarak 

belirlenmiştir. Finansal sürtünmeler bölümünde son olarak, girişimcinin sürdürdüğü 

faaliyetler için başlangıç koşulu olan sahip olduğu özkaynağın birikim biçimi 

anlatılmaktadır. 

2.6.3. Girişimcilerin özkaynak birikimi 

Girişimcinin (𝑡𝑡 − 1) döneminde 𝑁𝑁𝑗𝑗 değerinde özkaynağa sahip olduğu 

varsayılsın. Bu durumda girişimcinin 𝑡𝑡 döneminde faaliyetlerini gerçekleştirip 

bankaya olan borçlarını ödedikten sonra sahip olduğu toplam özkaynak aşağıdaki 

eşitlikteki gibi yazılabilir:105 

𝑉𝑉𝑡𝑡𝑁𝑁
𝑗𝑗 = [1 − Γ(�̅�𝜔𝑡𝑡

𝑗𝑗;𝜎𝜎𝑗𝑗)]𝑅𝑅𝑡𝑡
𝑘𝑘,𝑗𝑗𝑃𝑃𝑡𝑡−1𝑃𝑃𝑘𝑘′,𝑡𝑡−1�̅�𝐾𝑡𝑡𝑁𝑁

𝑗𝑗                                                                (2.84) 

2.84 eşitliğinde, kareli parantez içindeki terim girişimcinin gelirinden 

kendisine kalan payı, parantez dışındaki terimse sermaye servisinden başına elde 

edilen kira getirisini ifade etmektedir.  

Ekonomide faaliyetlerini sürdüren her bir girişimci (1 − 𝛾𝛾𝑡𝑡
𝑗𝑗) olasılığıyla 

piyasayı terk etme durumuyla karşı karşıyadır. Buna bağlı olarak herhangi bir 

girişimci, 𝛾𝛾𝑡𝑡
𝑗𝑗 olasılığıyla piyasada faaliyetlerini devam ettirebilmektedir. Faaliyetlerini 

                                                 
105 Bernanke, Gertler ve Gilchrist, 1998:21 
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ifade etmektedir.103 Eşitliğin sol tarafı yeniden düzenlenerek amaç probleminde 

kullanılacak eşitliğin sağ tarafındaki yapı elde edilmektedir. 

Girişimci, bankanın kâr denge koşulu eşitliğine bağlı olarak en uygun finansal 

kaldıraç oranında ve verimlilik eşik değerinde refahını azami seviyeye çıkarmak 

istemektedir. Bu nedenle aşağıdaki amaç problemini çözer: 

max
𝑙𝑙𝑡𝑡,�̅�𝜔𝑡𝑡+1

𝑗𝑗
𝐸𝐸𝑡𝑡 {[1− Γ(�̅�𝜔𝑡𝑡+1

𝑗𝑗 ;𝜎𝜎𝑗𝑗)] 𝑅𝑅𝑡𝑡+1
𝑘𝑘,𝑗𝑗

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
𝑗𝑗 𝑙𝑙𝑡𝑡
𝑗𝑗  

+ 𝜆𝜆𝑡𝑡+1 ([Γ(�̅�𝜔𝑡𝑡+1
𝑗𝑗 ;𝜎𝜎𝑗𝑗) − 𝜇𝜇𝑗𝑗𝐺𝐺(�̅�𝜔𝑡𝑡+1

𝑗𝑗 ;𝜎𝜎𝑗𝑗)] 𝑅𝑅𝑡𝑡+1
𝑘𝑘,𝑗𝑗

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
𝑗𝑗 −

𝑙𝑙𝑡𝑡
𝑗𝑗 − 1
𝑙𝑙𝑡𝑡
𝑗𝑗    )} (2.78) 

2.78 amaç probleminin finansal kaldıraç için düzenlenmiş birinci sıra durumu 

aşağıdaki eşitlikteki gibi oluşmaktadır.104 

𝐸𝐸𝑡𝑡

{
 
 
 
 

1− 𝐹𝐹(�̅�𝜔𝑡𝑡+1
𝑗𝑗 ;𝜎𝜎𝑗𝑗)

1− Γ(�̅�𝜔𝑡𝑡+1
𝑗𝑗 ;𝜎𝜎𝑗𝑗)

−

𝑅𝑅𝑡𝑡+1
𝑘𝑘,𝑗𝑗

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
𝑗𝑗 [1− 𝐹𝐹(�̅�𝜔𝑡𝑡+1

𝑗𝑗 ;𝜎𝜎𝑗𝑗) − 𝜇𝜇𝑗𝑗�̅�𝜔𝑡𝑡+1
𝑗𝑗 𝐹𝐹′(�̅�𝜔𝑡𝑡+1

𝑗𝑗 ;𝜎𝜎𝑗𝑗)]

1 − 𝑅𝑅𝑡𝑡+1
𝑘𝑘,𝑗𝑗

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
𝑗𝑗 [Γ(�̅�𝜔𝑡𝑡+1

𝑗𝑗 ;𝜎𝜎𝑗𝑗) − 𝜇𝜇𝑗𝑗𝐺𝐺(�̅�𝜔𝑡𝑡+1
𝑗𝑗 ;𝜎𝜎𝑗𝑗)]

}
 
 
 
 

= 0 (2.79) 

Girişimcinin refahını azami noktaya çıkaracak birinci sıra koşulu dikkate 

alındığında, sahip olduğu özkaynağın eşitliğin içinde yer almadığı görülmektedir. Bu 

nedenle, girişimciler için finansal kaldıraç ve verimlilik eşik değeri özkaynaklarından 

bağımsız olarak hepsi için aynıdır. Birinci sıra koşullara bağlı olarak kaldıraç oranı ve 

verimlilik eşik değeri bir defa belirlendikten sonra, 2.66 ve 2.67 ile 2.69 ve 2.70 

eşitlikleri dikkate alınarak, girişimcinin yerli veya yabancı para cinsinden aldığı 

borçlar için maruz kalacağı faiz ve faiz farkı (𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
𝑗𝑗) oranları sırasıyla aşağıdaki 

eşitliklerdeki gibi oluşmaktadır: 

𝑍𝑍𝑡𝑡+1𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝑅𝑅𝑡𝑡+1𝑘𝑘,𝑌𝑌𝑌𝑌�̅�𝜔𝑡𝑡+1𝑌𝑌𝑌𝑌 𝑙𝑙𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌
𝑙𝑙𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌 − 1                                                                                             (2.80) 

𝑍𝑍𝑡𝑡+1𝐹𝐹𝑌𝑌 = 𝑅𝑅𝑡𝑡+1𝑘𝑘,𝐹𝐹𝑌𝑌

𝑆𝑆𝑡𝑡+1
𝑆𝑆𝑡𝑡

�̅�𝜔𝑡𝑡+1𝐹𝐹𝑌𝑌 𝑙𝑙𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌
𝑙𝑙𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌 − 1                                                                                           (2.81) 

                                                 
103 2.77 eşitliğinde 𝑅𝑅𝑡𝑡+1

𝑘𝑘,𝑗𝑗  ve 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
𝑗𝑗  değişkenleri (1+(getiri, faiz)) biçiminde kullanılmaktadır. 

104 Copaciu ve ark., 2015:29 
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𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝑍𝑍𝑡𝑡+1𝑌𝑌𝑌𝑌 − 𝑅𝑅𝑡𝑡                                                                                                             (2.82)                                       

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌 = 𝑍𝑍𝑡𝑡+1𝐹𝐹𝑌𝑌 − 𝑅𝑅𝑡𝑡∗𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡                                                                                     (2.83)              

2.80 ve 2.81 eşitlikleri dikkate alındığında, girişimcinin borç almak için 

ödemesi gereken faiz oranının, sahip olduğu özkaynağa bağlı olmadığı görülmektedir. 

Buna karşın, yerli para cinsinden alınan borçlar için faiz oranı, girişimcinin sermaye 

getirisine, finansal kaldıraç oranına ve verimlilik eşik değerine bağlı olmaktadır. 

Yabancı para cinsinden borçlarda faiz oranı ayrıca, döviz kurunda meydana gelen 

artışlardan (𝑆𝑆𝑡𝑡+1𝑆𝑆𝑡𝑡
) etkilenmektedir.  

Bu şekliyle hanehalkına karşı yükümlülüklerini yerine getiren bankanın tam 

rekabet piyasasındaki denge koşulu ile girişimci refahını en üst düzeye çıkaran finansal 

kaldıraç, verimlilik eşik değeri ve faiz oranı finansal sürtünmeler dikkate alınarak 

belirlenmiştir. Finansal sürtünmeler bölümünde son olarak, girişimcinin sürdürdüğü 

faaliyetler için başlangıç koşulu olan sahip olduğu özkaynağın birikim biçimi 

anlatılmaktadır. 

2.6.3. Girişimcilerin özkaynak birikimi 

Girişimcinin (𝑡𝑡 − 1) döneminde 𝑁𝑁𝑗𝑗 değerinde özkaynağa sahip olduğu 

varsayılsın. Bu durumda girişimcinin 𝑡𝑡 döneminde faaliyetlerini gerçekleştirip 

bankaya olan borçlarını ödedikten sonra sahip olduğu toplam özkaynak aşağıdaki 

eşitlikteki gibi yazılabilir:105 

𝑉𝑉𝑡𝑡𝑁𝑁
𝑗𝑗 = [1 − Γ(�̅�𝜔𝑡𝑡

𝑗𝑗;𝜎𝜎𝑗𝑗)]𝑅𝑅𝑡𝑡
𝑘𝑘,𝑗𝑗𝑃𝑃𝑡𝑡−1𝑃𝑃𝑘𝑘′,𝑡𝑡−1�̅�𝐾𝑡𝑡𝑁𝑁

𝑗𝑗                                                                (2.84) 

2.84 eşitliğinde, kareli parantez içindeki terim girişimcinin gelirinden 

kendisine kalan payı, parantez dışındaki terimse sermaye servisinden başına elde 

edilen kira getirisini ifade etmektedir.  

Ekonomide faaliyetlerini sürdüren her bir girişimci (1 − 𝛾𝛾𝑡𝑡
𝑗𝑗) olasılığıyla 

piyasayı terk etme durumuyla karşı karşıyadır. Buna bağlı olarak herhangi bir 

girişimci, 𝛾𝛾𝑡𝑡
𝑗𝑗 olasılığıyla piyasada faaliyetlerini devam ettirebilmektedir. Faaliyetlerini 

                                                 
105 Bernanke, Gertler ve Gilchrist, 1998:21 
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𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅 ) = 𝜌𝜌𝑅𝑅𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (
𝑅𝑅𝑡𝑡−1
𝑅𝑅 ) + (1 − 𝜌𝜌𝑅𝑅) [𝑟𝑟𝜋𝜋𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (

𝜋𝜋𝑡𝑡𝑐𝑐
�̅�𝜋𝑡𝑡𝑐𝑐
) + 𝑟𝑟𝑦𝑦𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (

𝑙𝑙𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑡𝑡
𝑙𝑙𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ )] + 𝜀𝜀𝑅𝑅,𝑡𝑡  (2.87) 

2.87 eşitliğindeki kurala göre, çıktının (𝑙𝑙𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑡𝑡) denge düzeyinden (𝑙𝑙𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ),  

enflasyonun (𝜋𝜋𝑡𝑡𝑐𝑐) ise hedef düzeyinden (�̅�𝜋𝑡𝑡𝑐𝑐) sapması sonucunda ortaya çıkan şoklara 

tepki olarak merkez bankasının nominal faiz oranını (𝑅𝑅𝑡𝑡) nasıl belirlediği ortaya 

konulmaktadır. 𝜌𝜌𝑅𝑅, 𝑟𝑟𝜋𝜋 ve 𝑟𝑟𝑦𝑦, sırasıyla faizin kalıcılık katsayısı, enflasyona tepki 

katsayısı ve çıktı açığına tepki katsayısını ifade etmektedir. 𝑅𝑅, kararlı denge faiz oranı 

olup  𝜀𝜀𝑅𝑅,𝑡𝑡 para politikasının maruz kaldığı dışsal şokları temsil etmektedir. 

Model içinde kamu harcamaları (𝑙𝑙𝑡𝑡) aşağıdaki eşitlikte gösterildiği gibi AR(1) 

süreci izlemektedir: 

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑙𝑙𝑡𝑡) = (1 − 𝜌𝜌𝑔𝑔)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑙𝑙) + 𝜌𝜌𝑔𝑔𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑙𝑙𝑡𝑡−1) + 𝜀𝜀𝑔𝑔,𝑡𝑡                                                   (2.88) 

2.88 eşitliğinde 𝑙𝑙, 𝜌𝜌𝑔𝑔, ve 𝜀𝜀𝑔𝑔,𝑡𝑡 sırasıyla kararlı dengedeki kamu harcamasını, 

kalıcılık katsayısını ve kamu harcamalarına gelen dışsal şoku ifade etmektedir. 

Eşitlikten de anlaşılacağı üzere kamu harcamaları, kararlı denge değerine, bir önceki 

dönem kamu harcamasına ve kamu harcamalarına gelen dışsal şoklara bağlı olarak 

şekillenmektedir.106  

2.8. Yurtdışı Ekonominin Yapısı 

Yurtdışı ekonominin yapısı üç eşitlik aracılığıyla sade bir şekilde modele dâhil 

edilmektedir. Birincisi toplam çıktının kararlı dengesinden sapmasını gösteren, bir 

anlamda çıktı açığını ifade eden eşitliktir. Bu eşitliği sırasıyla enflasyon ve para 

politikası faizinin kararlı denge oranlarından sapmasını gösteren eşitlikler takip 

etmektedir. Modele dışsal olarak giren ve AR(1) süreci izleyen bu üç eşitliğin yapısı 

sırasıyla aşağıdaki gibidir: 

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (𝑔𝑔𝑡𝑡
∗

𝑔𝑔∗) = 𝜌𝜌𝑌𝑌∗𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (
𝑔𝑔𝑡𝑡−1∗

𝑔𝑔∗ ) + 𝜀𝜀𝑌𝑌∗,𝑡𝑡                                                                                 (2.89) 

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (𝜋𝜋𝑡𝑡
∗

�̅�𝜋∗) = 𝜌𝜌𝑃𝑃∗𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (
𝜋𝜋𝑡𝑡−1∗

�̅�𝜋∗ ) + 𝜀𝜀𝑃𝑃∗,𝑡𝑡                                                                                (2.90) 

                                                 
106 Modelin yapısında kararlı denge değeri için uzun dönem ortalama reel kamu harcamasının GSYH’ya 
oranı alınmaktadır. 
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sürdürmeyi başaran bir girişimcinin özkaynağı basitçe 𝛾𝛾𝑡𝑡
𝑗𝑗�̅�𝑉𝑡𝑡

𝑗𝑗  şeklinde ifade edilebilir. 

Piyasadan ayrılan girişimciler yerine aynı oranda yeni girişimciler piyasaya dâhil 

olmaktadır. İster piyasada faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor olsun isterse 

piyasaya yeni girmiş olsun; girişimciler 𝑊𝑊𝑡𝑡
𝑒𝑒,𝑗𝑗 miktarında transfer ödemesini 

hanehalkından almaktadır. Bu şekilde bütün girişimcilerin en azından belirli bir 

miktarda finansmana ulaşma imkânı sağlanmaktadır. Piyasaya giriş ve çıkışlar 

sağlandıktan ve transfer ödemeleri yapıldıktan sonra tüm girişimcilerin ortalama 

özkaynağı (�̅�𝑁𝑡𝑡+1) aşağıdaki eşitlikteki gibi yazılabilir: 

�̅�𝑁𝑡𝑡+1
𝑗𝑗 = 𝛾𝛾𝑡𝑡

𝑗𝑗�̅�𝑉𝑡𝑡
𝑗𝑗 + 𝑊𝑊𝑡𝑡

𝑒𝑒,𝑗𝑗                                                                                                        (2.85) 

2.85 eşitliği, 2.84 eşitliği dikkate alınarak yeniden düzenlenirse girişimcilerin 

ortalama özkaynağı aşağıdaki eşitlikteki gibi belirlenmektedir: 

�̅�𝑁𝑡𝑡+1
𝑗𝑗 = 𝛾𝛾𝑡𝑡

𝑗𝑗{ 𝑅𝑅𝑡𝑡
𝑘𝑘,𝑗𝑗𝑃𝑃𝑡𝑡−1𝑃𝑃𝑘𝑘′,𝑡𝑡−1�̅�𝐾𝑡𝑡

𝑗𝑗 − 𝑅𝑅𝑡𝑡−1
𝑗𝑗 (𝑃𝑃𝑡𝑡−1𝑃𝑃𝑘𝑘′,𝑡𝑡−1�̅�𝐾𝑡𝑡

𝑗𝑗 − �̅�𝑁𝑡𝑡
𝑗𝑗) 

−𝜇𝜇𝑗𝑗 ∫ 𝜔𝜔𝑗𝑗𝑑𝑑𝑑𝑑(
�̅�𝜔𝑡𝑡
𝑗𝑗

0
𝜔𝜔𝑗𝑗;𝜎𝜎𝑗𝑗)𝑅𝑅𝑡𝑡

𝑘𝑘,𝑗𝑗𝑃𝑃𝑡𝑡−1𝑃𝑃𝑘𝑘′,𝑡𝑡−1�̅�𝐾𝑡𝑡
𝑗𝑗} + 𝑊𝑊𝑡𝑡

𝑒𝑒,𝑗𝑗                                 (2.86) 

2.86 eşitliğine göre girişimcinin ortalama özkaynağı, banka borçları ve izleme 

maliyetleri çıkarıldıktan sonra geriye kalan sermaye getirisinin faaliyetlerini 

sürdürebilme olasılığıyla ağırlıklandırıldıktan sonraki miktar ve transfer ödemeleri 

toplamından oluşmaktadır. Girişimcinin hayatta kalma olasılığını ifade eden 𝛾𝛾𝑡𝑡
𝑗𝑗, aynı 

zamanda girişimci özkaynağını doğrudan etkileyen ve AR(1) süreci izleyen dışsal bir 

şok görevi de üstlenmektedir. 

2.7. Para ve Maliye Politikası 

Model içinde para politikası aracı olarak Taylor para kuralı tepki 

fonksiyonunun bir uyarlaması kullanılmaktadır. Kuralın temel prensibine göre 

enflasyonda istikrarı sağlamak için faiz oranının enflasyona tepki olarak uyarlanmasını 

sağlayacak bir yapıya ihtiyaç duyulduğu varsayılmaktadır. Kuralın temel koşulu faiz 

oranının vereceği tepkinin enflasyondan daha fazla olması gerektiğidir. Parasal iktisat 

yazınında “Taylor kuralı” olarak adlandırılan tepki fonksiyonu aşağıdaki eşitlikteki 

gibi yazılabilir: 
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𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅 ) = 𝜌𝜌𝑅𝑅𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (
𝑅𝑅𝑡𝑡−1
𝑅𝑅 ) + (1 − 𝜌𝜌𝑅𝑅) [𝑟𝑟𝜋𝜋𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (

𝜋𝜋𝑡𝑡𝑐𝑐
�̅�𝜋𝑡𝑡𝑐𝑐
) + 𝑟𝑟𝑦𝑦𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (

𝑙𝑙𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑡𝑡
𝑙𝑙𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ )] + 𝜀𝜀𝑅𝑅,𝑡𝑡  (2.87) 

2.87 eşitliğindeki kurala göre, çıktının (𝑙𝑙𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑡𝑡) denge düzeyinden (𝑙𝑙𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ),  

enflasyonun (𝜋𝜋𝑡𝑡𝑐𝑐) ise hedef düzeyinden (�̅�𝜋𝑡𝑡𝑐𝑐) sapması sonucunda ortaya çıkan şoklara 

tepki olarak merkez bankasının nominal faiz oranını (𝑅𝑅𝑡𝑡) nasıl belirlediği ortaya 

konulmaktadır. 𝜌𝜌𝑅𝑅, 𝑟𝑟𝜋𝜋 ve 𝑟𝑟𝑦𝑦, sırasıyla faizin kalıcılık katsayısı, enflasyona tepki 

katsayısı ve çıktı açığına tepki katsayısını ifade etmektedir. 𝑅𝑅, kararlı denge faiz oranı 

olup  𝜀𝜀𝑅𝑅,𝑡𝑡 para politikasının maruz kaldığı dışsal şokları temsil etmektedir. 

Model içinde kamu harcamaları (𝑙𝑙𝑡𝑡) aşağıdaki eşitlikte gösterildiği gibi AR(1) 

süreci izlemektedir: 

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑙𝑙𝑡𝑡) = (1 − 𝜌𝜌𝑔𝑔)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑙𝑙) + 𝜌𝜌𝑔𝑔𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑙𝑙𝑡𝑡−1) + 𝜀𝜀𝑔𝑔,𝑡𝑡                                                   (2.88) 

2.88 eşitliğinde 𝑙𝑙, 𝜌𝜌𝑔𝑔, ve 𝜀𝜀𝑔𝑔,𝑡𝑡 sırasıyla kararlı dengedeki kamu harcamasını, 

kalıcılık katsayısını ve kamu harcamalarına gelen dışsal şoku ifade etmektedir. 

Eşitlikten de anlaşılacağı üzere kamu harcamaları, kararlı denge değerine, bir önceki 

dönem kamu harcamasına ve kamu harcamalarına gelen dışsal şoklara bağlı olarak 

şekillenmektedir.106  

2.8. Yurtdışı Ekonominin Yapısı 

Yurtdışı ekonominin yapısı üç eşitlik aracılığıyla sade bir şekilde modele dâhil 

edilmektedir. Birincisi toplam çıktının kararlı dengesinden sapmasını gösteren, bir 

anlamda çıktı açığını ifade eden eşitliktir. Bu eşitliği sırasıyla enflasyon ve para 

politikası faizinin kararlı denge oranlarından sapmasını gösteren eşitlikler takip 

etmektedir. Modele dışsal olarak giren ve AR(1) süreci izleyen bu üç eşitliğin yapısı 

sırasıyla aşağıdaki gibidir: 

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (𝑔𝑔𝑡𝑡
∗

𝑔𝑔∗) = 𝜌𝜌𝑌𝑌∗𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (
𝑔𝑔𝑡𝑡−1∗

𝑔𝑔∗ ) + 𝜀𝜀𝑌𝑌∗,𝑡𝑡                                                                                 (2.89) 

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (𝜋𝜋𝑡𝑡
∗

�̅�𝜋∗) = 𝜌𝜌𝑃𝑃∗𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (
𝜋𝜋𝑡𝑡−1∗

�̅�𝜋∗ ) + 𝜀𝜀𝑃𝑃∗,𝑡𝑡                                                                                (2.90) 

                                                 
106 Modelin yapısında kararlı denge değeri için uzun dönem ortalama reel kamu harcamasının GSYH’ya 
oranı alınmaktadır. 
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hesaplanmamaktadır. Buna bağlı olarak, 2.92 eşitliğinde iki bilinmeyen 

bulunmaktadır. Denklemin çözülebilir olması açısından bu bilinmeyenlerden bir 

tanesinin de model içinde hesaplanıyor olması gerekmektedir. Bu nedenle GSYH 

deflatörü olan 𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ℎmodel içinde hesaplanarak reel GSYH belirlenmektedir. Ayrıca, 

modelin çözümünde kullanılan gözlem verileri, Bayesci tahmin yöntemiyle 

parametrelerin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Bu gözlem verileri, doğrudan 

modelin yapısı içindeki denklemlerin çözümünde dışsal değişken görevi 

üstlenmemektedir. Ekonomik yazında oldukça sık kullanılan bir yöntemle, sektörlerin 

sabit ağırlıkları dikkate alınarak, GSYH deflatörü eşitliği modele aşağıdaki gibi dâhil 

edilmektedir:108  

𝑃𝑃𝑡𝑡𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = (𝑃𝑃𝑡𝑡𝑐𝑐)
𝑃𝑃𝑐𝑐𝐶𝐶

𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺   (𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑔𝑔)

𝑃𝑃𝑔𝑔𝐺𝐺
𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺    (𝑃𝑃𝑡𝑡𝑖𝑖)

𝑃𝑃𝑖𝑖𝐼𝐼
𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺  (𝑆𝑆𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑥𝑥)

𝑃𝑃𝑥𝑥𝑋𝑋𝐺𝐺 
𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺  

  

                     (𝑆𝑆𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡∗)−(
𝑃𝑃∗𝐺𝐺(𝐶𝐶𝑚𝑚+𝐼𝐼𝑚𝑚+𝑋𝑋𝑚𝑚)

𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 )                                                               (2.93) 

2.93 eşitliğindeki üstel bütün ifadeler ilgili sektörün GSYH içindeki payını 

temsil etmektedir. Bu eşitlik vasıtasıyla reel ve nominal değişkenler arasında geçiş 

sağlanmaktadır.  

Ticaret Dengesi 

Ekonominin ticaret dengesi, yerli para cinsinden net mal ve hizmet ihracat 

değerinin (𝑁𝑁𝑁𝑁) GSYH’ya oranlanmasıyla aşağıdaki eşitlikteki gibi elde edilmektedir: 

( 𝑁𝑁𝑁𝑁
𝐺𝐺𝑆𝑆𝐺𝐺𝐺𝐺) = 𝑆𝑆𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑥𝑥𝑁𝑁𝑡𝑡 − [𝑆𝑆𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡∗(𝐶𝐶𝑡𝑡𝑚𝑚 + 𝐼𝐼𝑡𝑡𝑚𝑚 + 𝑁𝑁𝑡𝑡𝑚𝑚)]

𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝐺𝐺𝑆𝑆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡

                                                        (2.94) 

Ekonominin cari dengesi (𝐶𝐶𝐶𝐶) ticaret ve gelir dengesi toplamlarından 

oluşmaktadır. Model içinde gelir dengesini, ödemeler dengesinde önemli bir kalem 

olan net dış borç stokuna yapılan faiz ödemeleri bölümü yansıtmaktadır. Buna göre, 

cari denge aşağıdaki eşitlikteki gibi yazılabilir: 

𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡 + [(𝑅𝑅𝑡𝑡−1∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−1 − 1) 𝑆𝑆𝑡𝑡
𝑆𝑆𝑡𝑡−1

] 𝐺𝐺𝑌𝑌𝑃𝑃𝑡𝑡−1                                           (2.95) 

                                                 
108 Castro ve ark., 2011:41 
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𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (𝑅𝑅𝑡𝑡
∗

𝑅𝑅∗) = 𝜌𝜌𝑅𝑅∗𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (
𝑅𝑅𝑡𝑡−1∗

𝑅𝑅∗ ) + 𝜀𝜀𝑅𝑅∗,𝑡𝑡                                                                               (2.91) 

Eşitliklerin sonundaki hata terimleri sırasıyla çıktıya, enflasyona ve faiz 

oranına gelen şokları temsil ederken 𝜌𝜌𝑌𝑌∗ ,𝜌𝜌𝑃𝑃∗ ve 𝜌𝜌𝑅𝑅∗, değişkenlerin geçmiş değerlerinin 

etki katsayılarıdır. Faiz ve enflasyon oranı için doğrudan ABD politika faizi ve tüketici 

enflasyonu dışsal olarak AR(1) süreci ile tahmin edilip modele dâhil edilirken çıktı 

için ABD ve AB verilerinin ağırlıklandırılmış bir ortalaması dikkate alınmaktadır. 

AB’nin Türkiye’nin ticaretinde önemli bir yer tutması ve ABD ekonomisindeki 

gelişmelerin doğrudan bütün dünyayı etkiliyor olması nedeniyle yurtdışı büyüme için 

böyle bir ağırlıklandırma yöntemi kullanılmaktadır.107 Model tahmin sürecinde OECD 

ülkelerinin ağırlıklandırılmış payının alınması veya en yüksek ticaret hacmine sahip 

olunan ilk yirmi ülkenin ağırlıklandırılması gibi farklı yapılar kullanılabilmektedir. 

Model tahmin sürecinde farklı alternatifler de denenmiş olup sonuçlar üzerinde 

anlamlı değişiklikler oluşmamıştır. 

2.9. Denge Denklemleri ve Ülke Risk Primi 

Ulusal Hesaplar Dengesi 

Modelin içindeki bütün blokların ayrı ayrı çıktıları hesaplandıktan sonra Gayri 

Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) için genel bir denge oluşturulurken ulusal hesaplardaki 

değerler ile model içindeki karşılıkları arasında doğru bir bağlantının kurulması 

gerekmektedir. Türkiye ekonomisi için nominal GSYH, Türkiye İstatistik Kurumu 

tarafından üretim ve gelir yönteminin yanında harcamalar yöntemiyle de 

hesaplanmaktadır. Bu nedenle modelin GSYH’sı piyasa fiyatları cinsinden harcamalar 

yöntemi kullanılarak aşağıdaki eşitlikteki gibi yazılabilir: 

𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑐𝑐𝐶𝐶𝑡𝑡 + 𝑃𝑃𝑡𝑡

𝑔𝑔𝐺𝐺𝑡𝑡 + 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑖𝑖𝐼𝐼𝑡𝑡 + 𝐺𝐺𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑥𝑥𝑋𝑋𝑡𝑡 − [𝐺𝐺𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡∗(𝐶𝐶𝑡𝑡𝑚𝑚 + 𝐼𝐼𝑡𝑡𝑚𝑚 + 𝑋𝑋𝑡𝑡𝑚𝑚)]      (2.92) 

Yukarıdaki eşitlik, ulusal hesaplardaki yönteme uygun bir yapı göstermektedir. 

Bununla birlikte, modelin içinde reel GSYH ve GSYH deflatörü tanımlanmamaktadır. 

Bir başka ifadeyle modelin kurgusu içinde reel GSYH ve GSYH deflatörü 

                                                 
107 2003-2016 döneminde, Türkiye’nin ihracatı içindeki AB’nin payı yıllık ortalama yüzde 49 
düzeyindedir. 
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hesaplanmamaktadır. Buna bağlı olarak, 2.92 eşitliğinde iki bilinmeyen 

bulunmaktadır. Denklemin çözülebilir olması açısından bu bilinmeyenlerden bir 

tanesinin de model içinde hesaplanıyor olması gerekmektedir. Bu nedenle GSYH 

deflatörü olan 𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ℎmodel içinde hesaplanarak reel GSYH belirlenmektedir. Ayrıca, 

modelin çözümünde kullanılan gözlem verileri, Bayesci tahmin yöntemiyle 

parametrelerin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Bu gözlem verileri, doğrudan 

modelin yapısı içindeki denklemlerin çözümünde dışsal değişken görevi 

üstlenmemektedir. Ekonomik yazında oldukça sık kullanılan bir yöntemle, sektörlerin 

sabit ağırlıkları dikkate alınarak, GSYH deflatörü eşitliği modele aşağıdaki gibi dâhil 

edilmektedir:108  

𝑃𝑃𝑡𝑡𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = (𝑃𝑃𝑡𝑡𝑐𝑐)
𝑃𝑃𝑐𝑐𝐶𝐶

𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺   (𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑔𝑔)

𝑃𝑃𝑔𝑔𝐺𝐺
𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺    (𝑃𝑃𝑡𝑡𝑖𝑖)

𝑃𝑃𝑖𝑖𝐼𝐼
𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺  (𝑆𝑆𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑥𝑥)

𝑃𝑃𝑥𝑥𝑋𝑋𝐺𝐺 
𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺  

  

                     (𝑆𝑆𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡∗)−(
𝑃𝑃∗𝐺𝐺(𝐶𝐶𝑚𝑚+𝐼𝐼𝑚𝑚+𝑋𝑋𝑚𝑚)

𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 )                                                               (2.93) 

2.93 eşitliğindeki üstel bütün ifadeler ilgili sektörün GSYH içindeki payını 

temsil etmektedir. Bu eşitlik vasıtasıyla reel ve nominal değişkenler arasında geçiş 

sağlanmaktadır.  

Ticaret Dengesi 

Ekonominin ticaret dengesi, yerli para cinsinden net mal ve hizmet ihracat 

değerinin (𝑁𝑁𝑁𝑁) GSYH’ya oranlanmasıyla aşağıdaki eşitlikteki gibi elde edilmektedir: 

( 𝑁𝑁𝑁𝑁
𝐺𝐺𝑆𝑆𝐺𝐺𝐺𝐺) = 𝑆𝑆𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑥𝑥𝑁𝑁𝑡𝑡 − [𝑆𝑆𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡∗(𝐶𝐶𝑡𝑡𝑚𝑚 + 𝐼𝐼𝑡𝑡𝑚𝑚 + 𝑁𝑁𝑡𝑡𝑚𝑚)]

𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝐺𝐺𝑆𝑆𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡

                                                        (2.94) 

Ekonominin cari dengesi (𝐶𝐶𝐶𝐶) ticaret ve gelir dengesi toplamlarından 

oluşmaktadır. Model içinde gelir dengesini, ödemeler dengesinde önemli bir kalem 

olan net dış borç stokuna yapılan faiz ödemeleri bölümü yansıtmaktadır. Buna göre, 

cari denge aşağıdaki eşitlikteki gibi yazılabilir: 

𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡 + [(𝑅𝑅𝑡𝑡−1∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−1 − 1) 𝑆𝑆𝑡𝑡
𝑆𝑆𝑡𝑡−1

] 𝐺𝐺𝑌𝑌𝑃𝑃𝑡𝑡−1                                           (2.95) 

                                                 
108 Castro ve ark., 2011:41 
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gerekliyken kesin biçimi farklılık gösterebilir.110 Risk primi fonksiyonlaştırılırken 

döviz kurunun para politikası şoklarına verdiği gecikmeli tepkilere dair görgül 

kanıtlara bağlı farklılaştırmalar yapılabilmektedir. Bununla birlikte, modelin yapısı 

içinde finansal sürtünmelere de yer verilmesi sebebiyle sade bir yapıya sahip olan 

klasik risk primi fonksiyonu kullanılmaktadır.111 Ekonominin net dış varlık 

pozisyonunun risk primi ile negatif ilişkilendirildiği bu fonksiyon yapısı aşağıdaki 

eşitlikteki gibi yazılabilir: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡(𝑦𝑦𝑦𝑦𝑅𝑅𝑡𝑡 , �̃�𝜙𝑡𝑡) = ü𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠[−𝜙𝜙𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦(𝑦𝑦𝑦𝑦𝑅𝑅𝑡𝑡 − 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑅𝑅) + �̃�𝜙𝑡𝑡]                                (2.98) 

2.98 eşitliğinde 𝜙𝜙𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦, ülke risk priminin net yabancı varlık pozisyonuna göre 

esnekliğini göstermekte olup sıfırdan büyük bir değer almaktadır. �̃�𝜙𝑡𝑡, risk primine 

dışsal olarak etki eden AR(1) süreci izleyen şoku temsil etmektedir. (𝑦𝑦𝑦𝑦𝑅𝑅𝑡𝑡 − 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑅𝑅) 

ifadesi, net yabancı varlık pozisyonunun kararlı dengesinden sapmasına karşılık 

gelmektedir. Eşitlikten de anlaşılacağı üzere net yabancı varlık pozisyonundaki 

kötüleşme risk primini artırırken iyileşme risk priminde azalmaya neden olmaktadır. 

2.10. Durağanlaştırma ve Ölçeklendirme 

Modelde kullanılan reel değişkenler durağan bir yapıya sahip değildir. Bu 

değişkenlerle ilgili eşitlikler modele durağanlaştırılmış yapılarıyla kodlanmaktadır. Bu 

nedenle, reel değişkenlerin tamamı kalıcı teknoloji trendi (𝑧𝑧𝑡𝑡) ile ölçeklendirilerek 

modele dâhil edilmektedir. Nominal değişkenlerse yerli ara malı fiyat endeksi (𝑃𝑃𝑡𝑡) ile 

ölçeklendirilerek modelin yapısına girmektedir. Bununla birlikte, yabancı para 

cinsinden nominal değişkenler yurtdışı fiyat endeksi ile ölçeklendirilmektedir.112 

2.11. Dışsal Şoklar  

Modelin yapısına 18 dışsal şok parametre biçiminde dâhil olmaktadır. Para 

politikası, kamu harcaması ve yurtdışı ekonomiyle ilgili olanlar dışında kalan şokların 

tamamı AR(1) sürecini izlemektedir.113 AR(1) sürecini izlemeyen şokların kalıcılık 

                                                 
110 Schmitt-Grohe ve Uribe, 2003:164 
111 Modelde Schmitt-Grohe ve Uribe (2003) çalışmasındaki fonksiyon yapısı kullanılmaktadır. 
112 Ek 2’de bütün değişkenlerin ölçeklendirilme ve durağanlaştırma biçimleri gösterilmektedir. 
113 Ek 3’te dışsal şok süreçlerinin denklemleri gösterilmektedir. 
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2.95 eşitliğinde 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌, net dış borç stokuna karşılık gelmektedir. Kareli parantez 

içindeki terim ile çarpılarak net faiz giderleri elde edilmektedir. Net yabancı varlık 

pozisyonundaki bir yıldan diğer yıla meydana gelen değişim cari ödemeler dengesi 

değerine karşılık gelmektedir. Bununla birlikte, net yabancı varlık pozisyonu; faiz 

oranı, risk primi ve döviz kuru dikkate alınarak yeniden değerlemeye tabi 

tutulduğundan, ekonominin net borçlu veya alacaklı olması koşullarına ilişkin daha iyi 

analizlerin yapılmasına olanak sağlar. Net dış borç stoku, döviz kuru ve risk primi ile 

uyumlaştırılmış faiz oranına bağlı olarak aşağıdaki eşitlikteki gibi yazılabilir: 

𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡 + [𝑅𝑅𝑡𝑡−1∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−1
𝑆𝑆𝑡𝑡
𝑆𝑆𝑡𝑡−1

] 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡−1                                                   (2.96) 

Ayrıca, net dış borç stokundaki toplam değer, 

𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡 = −(1 −𝜔𝜔𝑘𝑘)𝑆𝑆𝑡𝑡𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡+1∗,𝐹𝐹𝐹𝐹                                                                             (2.97) 

şeklinde de tanımlanabilir. 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡+1∗,𝐹𝐹𝐹𝐹, yabancı para cinsinden yurtdışından çekilen 

kredileri ifade ederken (1 − 𝜔𝜔𝑘𝑘), daha önce de ifade edildiği üzere girişimcilerin 

toplam sermaye malı içerisinde yabancı para cinsinden talep ettikleri sermaye malı 

oranını temsil etmektedir. 

Ülke Risk Primi 

Riskli bir varlığa yatırım yapılabilmesi için risksiz bir varlığın getirisini aşması 

gereken minimum miktar risk primi olarak ifade edilebilir. Ülke risk primiyse bir 

yatırımcının makroekonomik istikrarsızlık, değişken döviz kuru gibi nedenlerle 

yapmak istediği yatırım için talep ettiği faiz oranı ile risksiz faiz oranı arasındaki fark 

şeklinde tarif edilebilir.109 Bankalar yabancı para cinsinden girişimcilere kredi 

sağlarken kendileri de sağladıkları kaynak için risk primi ile düzeltilmiş bir faiz oranını 

ödemek zorundadır. Bankalar karşı karşıya kaldıkları bu faiz maliyetini doğrudan 

kredi verdikleri girişimcilere yansıtır. 

Teknik açıdan incelendiğinde, ülke risk priminin varlığı, net yabancı varlık 

pozisyonunun ilk durumundan bağımsız sabit bir kararlı dengeye sahip olmak için 

                                                 
109 Adolfson ve ark., 2013:14 
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gerekliyken kesin biçimi farklılık gösterebilir.110 Risk primi fonksiyonlaştırılırken 

döviz kurunun para politikası şoklarına verdiği gecikmeli tepkilere dair görgül 

kanıtlara bağlı farklılaştırmalar yapılabilmektedir. Bununla birlikte, modelin yapısı 
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eşitlikteki gibi yazılabilir: 
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2.98 eşitliğinde 𝜙𝜙𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦, ülke risk priminin net yabancı varlık pozisyonuna göre 
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ifadesi, net yabancı varlık pozisyonunun kararlı dengesinden sapmasına karşılık 

gelmektedir. Eşitlikten de anlaşılacağı üzere net yabancı varlık pozisyonundaki 

kötüleşme risk primini artırırken iyileşme risk priminde azalmaya neden olmaktadır. 

2.10. Durağanlaştırma ve Ölçeklendirme 

Modelde kullanılan reel değişkenler durağan bir yapıya sahip değildir. Bu 

değişkenlerle ilgili eşitlikler modele durağanlaştırılmış yapılarıyla kodlanmaktadır. Bu 

nedenle, reel değişkenlerin tamamı kalıcı teknoloji trendi (𝑧𝑧𝑡𝑡) ile ölçeklendirilerek 

modele dâhil edilmektedir. Nominal değişkenlerse yerli ara malı fiyat endeksi (𝑃𝑃𝑡𝑡) ile 

ölçeklendirilerek modelin yapısına girmektedir. Bununla birlikte, yabancı para 

cinsinden nominal değişkenler yurtdışı fiyat endeksi ile ölçeklendirilmektedir.112 

2.11. Dışsal Şoklar  

Modelin yapısına 18 dışsal şok parametre biçiminde dâhil olmaktadır. Para 

politikası, kamu harcaması ve yurtdışı ekonomiyle ilgili olanlar dışında kalan şokların 

tamamı AR(1) sürecini izlemektedir.113 AR(1) sürecini izlemeyen şokların kalıcılık 

                                                 
110 Schmitt-Grohe ve Uribe, 2003:164 
111 Modelde Schmitt-Grohe ve Uribe (2003) çalışmasındaki fonksiyon yapısı kullanılmaktadır. 
112 Ek 2’de bütün değişkenlerin ölçeklendirilme ve durağanlaştırma biçimleri gösterilmektedir. 
113 Ek 3’te dışsal şok süreçlerinin denklemleri gösterilmektedir. 
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3. MODEL TAHMİNİ VE SONUÇLAR 

3.1. Bayesci Tahmin Yöntemi 

Ekonomi yazınında, DSGD modellerinin çözümüyle ilgili “saf kalibrasyon”, 

“genelleştirilmiş momentler metodu” ve ”maksimum olabilirlik” gibi farklı yöntemler 

kullanılmaktadır. Bir diğer yöntem olan Bayesci tahminse diğerlerine göre daha yeni 

olmasına karşın zaman içinde en çok tercih edilen yöntem haline gelmiştir.115 Bu 

çalışmada da model çözümü için Bayesci tahmin yaklaşımı kullanılmaktadır. Bayesci 

tahmin yaklaşımını diğer yöntemlere göre daha tercih edilir kılan avantajlar aşağıdaki 

gibi sıralanabilir: 

 Tek bir eşitliğe veya kısmi denge ilişkilerine dayanan genelleştirilmiş 

momentler yöntemi yerine tam bir genel denge sistemine dayalı tahmin imkânı 

sağlamaktadır. 

 Önsel dağılımlar (prior distributions) Bayesci yaklaşım açısından 

parametrelerle ilgili inanışı ortaya koymaktadır. Önceden yapılan mikro ve 

makroekonomik çalışmalardan elde edilen fikirler tahmin sürecinde önsel 

dağılımlarvasıtasıyla kullanılabilmektedir. Önceki bir mikro veya 

makroekonomik çalışmada herhangi bir parametre ile ilgili yapılan tahmin 

veya belirlenen değer, Bayesci tahmin sürecinde ilgili parametrenin tahminiyle 

ilgili referans bir başlangıç değeri olarak kullanılabilmektedir. Böylelikle 

parametrelerle ilgili tahminlerin daha tutarlı olmasına olanak sağlanmaktadır. 

Ayrıca, bu durum, hem parametrelerle ilgili önsel inanışları veri gözlemlerini 

dikkate alarak güncelleyen ve parametrelerle ilgili nihai sonsal inançları ortaya 

koyan sonsal dağılımlarda (posterior distributions) garip uç değerlerin ortaya 

çıkmasına engel olur hem de sonsal dağılımlarda önceki yazını göz önünde 

bulundurmak gibi önemli bir fırsat sağlar. 

                                                 
115 DSGD modellerinin çözümünde Bayesci tahmin yaklaşımı ilk olarak Dejong ve ark. (2000), 
Fernandez-Villaverde ve Rubio-Ramirez (2001) ve Smets ve Wouters (2003) çalışmalarında 
kullanılmıştır. Bununla birlikte, yöntem Lubik ve Schorfheide (2005) çalışmasıyla genelleştirilmiş bir 
yöntem haline getirilmiştir. 
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parametresine sahip olmayarak modelin yapısına beyaz gürültü özelliğiyle dâhil 

oldukları kabul edilmektedir. Şokların modelin içindeki değişkenlere etkisi hata 

terimlerindeki bir standart sapma kadar büyüklükle sağlanmaktadır. Şokların 

değişkenlere olan etkileri kararlı denge durumuna yaptıkları etki üzerinden 

incelenmektedir. 

2.12. Bölüm Özeti 

Modelin yapısının anlatıldığı bu bölümün birinci kısmında firma ve hanehalkı 

davranışları incelendikten sonra, özellikle küresel kriz sonrası büyük önem kazanan 

finansal sürtünmelerin modele dâhil edilme süreci anlatılmıştır. Bankaların tam 

rekabet piyasasında risksiz bir şekilde çalışması prensibine bağlı olarak bütün finansal 

sürtünmeler ve riskler doğrudan girişimcilere yüklenmiştir. Para ve maliye politikası 

ile yurtdışı ekonominin model içinde yer alma biçimine değinilip sonrasında 

ekonominin genel dengesini oluşturan makro değişkenlerin model içindeki 

karşılıklarıyla olan uyumlaştırma süreci anlatılmıştır. Son olarak, değişkenlerin reel 

veya nominal olmalarına göre modelin kod yapısına girmeden önce nasıl bir 

durağanlaştırma sürecinden geçtikleri incelenmiştir.  

Bölümün ikinci kısmında para politikası, risk primi, kamu harcaması ve 3 

yurtdışı ekonomi şoku (politika faizi, enflasyon ve çıktı şokları) ile 2 finansal sürtünme 

şoku (yerli ve yabancı para cinsinden borçlanan girişimcilerin özkaynaklarına gelen 

şoklar) olmak üzere toplam 8 yeni şok modele dâhil edilmiştir. Böylece toplamda 18 

dışsal şok ihtiva eden, reel ve nominal sürtünmeleri içinde barındıran Yeni Keynesyen 

tipi DSGD modelin matematiksel yapısının oluşum süreci tamamlanmıştır.114 

                                                 
114 Ek 4’te modelin yapısındaki parametreler ve değişkenler ile denklem seti toplu olarak 
gösterilmektedir. 
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115 DSGD modellerinin çözümünde Bayesci tahmin yaklaşımı ilk olarak Dejong ve ark. (2000), 
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Formülde 𝐴𝐴 ve 𝐵𝐵 olayları için, 𝐵𝐵 olayının gerçekleşmesi halinde 𝐴𝐴 olayının 

gerçekleşmesinin koşullu olasılığı ifade edilmektedir. Sırasıyla, 𝑃𝑃(𝐴𝐴), 𝐴𝐴 olayının, 

𝑃𝑃(𝐵𝐵), 𝐵𝐵 olayının, 𝑃𝑃(𝐵𝐵/𝐴𝐴), daha önce gerçekleşen 𝐴𝐴 olayına bağlı 𝐵𝐵 olayının ve 

𝑃𝑃(𝐴𝐴/𝐵𝐵), daha önce gerçekleşen 𝐵𝐵 olayına bağlı 𝐴𝐴 olayının gerçekleşme olasılığını 

göstermektedir. Bayes teoremi, 𝑃𝑃(𝐴𝐴/𝐵𝐵) koşullu olasılığını 𝑃𝑃(𝐵𝐵/𝐴𝐴) koşullu olasılığı 

ile ilişkilendirmekte; bir anlamda koşul sırasını tersine çevirme yolunu ortaya 

koymaktadır. Teoremdeki 𝐴𝐴 ve 𝐵𝐵 olayları, DSGD modelinin çözümünde 

kullanılmakta olan gözlem verilerine (𝑌𝑌) ve yapısal parametrelere (Θ) göre yeniden 

düzenlenirse, aşağıdaki eşitlik ortaya çıkmaktadır.118  

𝑃𝑃(𝛩𝛩/𝑌𝑌𝑡𝑡) = 𝑃𝑃(𝑌𝑌𝑡𝑡/𝛩𝛩)𝑃𝑃(𝛩𝛩)
𝑃𝑃(𝑌𝑌𝑡𝑡)                                                                                                (3.2)   

Eşitlikteki 𝑃𝑃(𝛩𝛩), model içinde kullanılmakta olan parametrelerin önceki 

bilgiler dikkate alınarak belirlenen olasılıklarını içeren, önsel (prior) olasılık yoğunluk 

fonksiyonunu ifade etmektedir. Bu fonksiyon, parametrelerin yapısına bağlı olarak 

normal, beta, gamma, ters gamma veya tek düze fonksiyon özelliklerine sahip 

olabilmektedir. 𝑃𝑃(𝑌𝑌𝑡𝑡), 𝑡𝑡 dönemine kadar olan süre içindeki gözlem verilerinin modele 

bağlı marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonunu ifade etmektedir. 𝑃𝑃(𝑌𝑌𝑡𝑡/𝛩𝛩), belirlenmiş 

parametreler altında gözlem verilerinin olasılık yoğunluğunu belirten olabilirlik 

(likelihood) fonksiyonuna (𝐿𝐿(𝛩𝛩/𝑌𝑌𝑡𝑡)) karşılık gelmektedir. Bu nedenle  𝑃𝑃(𝑌𝑌𝑡𝑡/𝛩𝛩) 

olasılık yoğunluk fonksiyonu aşağıdaki eşitlikteki gibi yeniden ifade edilebilir: 

𝐿𝐿(𝛩𝛩/𝑌𝑌𝑡𝑡) ≡ 𝑃𝑃(𝑌𝑌𝑡𝑡/𝛩𝛩)                                                                                                          (3.3)   

Son olarak 𝑃𝑃(𝛩𝛩/𝑌𝑌𝑡𝑡) ise parametrelerin sonsal (posterior) yoğunluk 

fonksiyonuna karşılık gelmektedir. 

𝑃𝑃(𝑌𝑌𝑡𝑡) marjinal olasılık fonksiyonu hangi parametre seti olursa olsun sabit 

kalmakta olduğu için sonsal yoğunluk fonksiyonunu tanımlayan (3.2) eşitliği 

aşağıdaki gibi yeniden yazılabilir.  

𝑃𝑃(𝛩𝛩/𝑌𝑌𝑡𝑡) ∝ 𝐿𝐿(𝛩𝛩/𝑌𝑌𝑡𝑡)𝑃𝑃(𝛩𝛩)                                                                                                (3.4)   

                                                 
118 Schorfiede, 2006:12-13 
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 Tahmin sürecinde önsel dağılımların kullanılması, parametre tahminlerine 

yardımcı olur ve model tanımlanması ile ilgili problemlerin ortadan kalkmasına 

katkıda bulunur. 

Bayesci tahmin yaklaşımı aynı zamanda makroekonomik yazın felsefesi ile 

uyum açısından da önemli katkı sağlamaktadır. Önsel dağılımların kullanılması, 

parametrelerin tahmin değerlerini sınırlamakta; böylelikle ekonomik anlamlılığa daha 

büyük bir ağırlık vermektedir. Ayrıca, zaman serileri parametrelerin belirlenmesinde 

her zaman için yeterli bilgiye sahip olmayabilir. Bu nedenle, dışsal bilgiler model 

tahmin sürecine yardımcı olmaktadır. Bütün bu sebeplere bağlı olarak DSGD 

modellerinin çözümünde Bayesci tahmin yaklaşımı oldukça yaygın olarak 

kullanılmaktadır. 

Temelini Bayes teoreminden alan Bayesci tahmin yaklaşımı, adını teorinin 

birincil fikirlerinin oluşmasına ilk büyük katkıyı yapan İngiliz matematikçi Thomas 

Bayes’den (1702-1761) almaktadır. Pierre-Simon Laplace (1749-1827) teoriye önemli 

katkılar yapmıştır. Klasik olasılık yaklaşımını savunanların etkisi ile geri planda kalan 

Bayesci yaklaşım F.P. Ramsey’in “Gerçeklik ve Olasılık” isimli denemesiyle tekrar 

gündeme gelmiştir.116 20. yüzyılın ortalarında, H. Jeffreys, “Ters Olasılık” adlı 

eserinde Bayesci yaklaşım ile regresyon analizini birleştirip yaklaşımın mantıksal 

eksikliğini gidermiş ve objektif yaklaşımlı Bayesci analizi ortaya koymuştur.117 

Bayesci yaklaşımın ekonometrik modellere uygulanması, sonrasında ilk çalışmalarını 

“Ekonometride Bayesci Çıkarıma Giriş (An Introduction to Bayesian Inference in 

Econometrics)” adlı kitabında toplayan Arnold Zellner tarafından 1960'ların başında 

başlatılmıştır. 

Bayesci tahmin yaklaşımının mantığının arkasında yer alan Bayes teoremi 

aşağıdaki eşitlikteki gibi formüle edilebilir:  

𝑃𝑃(𝐴𝐴/𝐵𝐵) = 𝑃𝑃(𝐵𝐵/𝐴𝐴)𝑃𝑃(𝐴𝐴)
𝑃𝑃(𝐵𝐵)                                                                                                  (3.1)   

                                                 
116 Greenberg, 2018:5 
117 Howie, 2002 
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118 Schorfiede, 2006:12-13 
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bir fonksiyonu olarak yazılabilmektedir. 3.6 eşitliği içindeki 𝑌𝑌𝑡𝑡 vektörü, modelin 

doğrudan belirlenebilen değişkenlerini ve 𝜇𝜇𝑡𝑡 vektörü bu gözlemlerle ilgili şokları ifade 

etmektedir. 

DSGD modelleri indirgenmiş ve logaritmik dönüşümleri yapılmış şekliyle 

rasyonel beklentilere dayalı, doğrusal denklem sistemi formuna sahip olup aşağıdaki 

eşitliklerdeki gibi yazılabilmektedir.121  

𝑆𝑆𝑡𝑡 = 𝐴𝐴1(𝛩𝛩)𝑆𝑆𝑡𝑡−1 + 𝐴𝐴2(𝛩𝛩)𝜀𝜀𝑡𝑡                                                                                              (3.7) 

𝜀𝜀𝑡𝑡 = 𝐴𝐴3(𝛩𝛩)𝜀𝜀𝑡𝑡−1 + 𝐴𝐴4𝜇𝜇𝑡𝑡                                                                                                      (3.8) 

3.7 eşitliği, modelin içsel değişkenlerinin yer aldığı ve 3.5 eşitliğindeki 

fonksiyonel gösterimin katsayı matrisleri ile birlikte ifade edildiği yeni halidir. 𝐴𝐴𝑖𝑖’ler 

(𝑖𝑖 ∈ [1, 2, 3, 4]), modelin parametrelerine bağlı katsayı matrislerini ifade etmekte olup 

3.8 eşitliğindeki 𝜀𝜀𝑡𝑡, modeldeki şokların bütününü temsil etmektedir. Bu iki eşitliğin 

modelin gözlemlenen değişkenleri ile ilişkisi, 3.6 eşitliğindeki fonksiyonel gösterimin 

aşağıdaki eşitlikteki gibi yazılması ile sağlanmaktadır: 

𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝐷𝐷(𝛩𝛩)𝑆𝑆𝑡𝑡                                                                                                                         (3.9) 

3.9 eşitliğindeki 𝐷𝐷, hesaplanabilir matrisi temsil etmektedir. 3.7, 3.8 ve 3.9 

eşitlikleri vasıtasıyla doğrusal DSGD modelinin durum-uzay formu ile uyumlu 

gösterimi sağlanmaktadır. Durum-uzay gösterimi birçok farklı hesaplamanın 

yapılmasına olanak sağlar. 𝑆𝑆𝑡𝑡 = 𝑓𝑓(𝑆𝑆𝑡𝑡−1, 𝜀𝜀𝑡𝑡,𝛩𝛩) eşitliği kullanılarak 𝑝𝑝(𝑆𝑆𝑡𝑡/𝑆𝑆𝑡𝑡−1 ;𝛩𝛩), 

𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝑔𝑔(𝑆𝑆𝑡𝑡, 𝜇𝜇𝑡𝑡,𝛩𝛩) eşitliği kullanılarak 𝑝𝑝(𝑌𝑌𝑡𝑡/𝑆𝑆𝑡𝑡 ;𝛩𝛩) veya her iki eşitliğin birlikte 

gösterimi olan 𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝑔𝑔(𝑓𝑓(𝑆𝑆𝑡𝑡−1, 𝜀𝜀𝑡𝑡,𝛩𝛩) , 𝜇𝜇𝑡𝑡,𝛩𝛩) eşitliğinden faydalanılarak 𝑝𝑝(𝑌𝑌𝑡𝑡/
𝑆𝑆𝑡𝑡−1 ;𝛩𝛩) koşullu olasılık yoğunlukları hesaplanabilir. Bu koşullu olasılık 

yoğunluklarının tümü olabilirlik fonksiyonunun içinde kısmen örtülü bir şekilde 

kendini göstermektedir. Bu noktada, olabilirlik fonksiyonunun hesaplanabilmesi için 

doğrusal tahmin hatası algoritması olan Kalman filtresi uygulanmaktadır. 

Rudolph Kalman tarafından geliştirilen Kalman filtresi, durum-uzay gösterimi 

ile modellenen dinamik bir sistemde, verilen gözlemleri kullanarak sistemdeki 

gözlenemeyen durum değişkenlerini en az hata ile tahmin etmek için geliştirilmiş bir 
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3.4 fonksiyon yapısına göre, ulaşılmak istenen parametrelerin sonsal 

yoğunluğu, öncesinde sahip olduğumuz bilgilere dayalı olarak kalibre ettiğimiz 
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matematiksel olarak gösterimidir. Özellikle gözlenemeyen değişkenlerin sistemde 

olduğu durumda, durum-uzay gösterimi, modellemenin daha sağlıklı ve açık olmasını 

sağlamaktadır.119 Model, durum-uzay gösterimi ile ifade edildiğinde, sonrasında 
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hareket kuralını ifade eden eşitlikler olarak yazılabilir. Durum-uzay gösteriminde iki 

tür eşitlik yer almaktadır. Bunlardan birincisi durum/geçiş eşitliği (transition), 

ikincisiyse gözlem/ölçüm (measurement) eşitliği olarak adlandırılmaktadır. 120 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷/𝐺𝐺𝐺𝐺ç𝑖𝑖ş 𝐸𝐸ş𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖ğ𝑖𝑖:      𝑆𝑆𝑡𝑡 = 𝑓𝑓(𝑆𝑆𝑡𝑡−1, 𝜀𝜀𝑡𝑡 ,𝛩𝛩)                                                            (3.5) 

𝐺𝐺ö𝑧𝑧𝑖𝑖𝐺𝐺𝐷𝐷/Ö𝑖𝑖çü𝐷𝐷 𝐸𝐸ş𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖ğ𝑖𝑖:   𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝑔𝑔(𝑆𝑆𝑡𝑡 ,𝜇𝜇𝑡𝑡 ,𝛩𝛩)                                                                (3.6) 
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andaki mevcut durumunu tanımlayan vektörü ifade etmektedir. Bu değişkenler 
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bir fonksiyonu olarak yazılabilmektedir. 3.6 eşitliği içindeki 𝑌𝑌𝑡𝑡 vektörü, modelin 
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verir. Düşük bir kazançlaysa, filtre model tahminlerini daha yakın olarak takip 

etmektedir.124 Her bir zaman adımında, Kalman filtresi, gerçek bilinmeyen değerlerin 

tahminlerini belirsizlikleriyle beraber üretir. Tahminler, bir sonraki ölçümün sonucu 

gözlendiğinde, belirsizliği düşük tahminlere daha fazla ağırlık vererek ağırlıklı 

ortalama ile güncellenmektedir. 

Markov Zincir Monte Carlo Yöntemi ve Metropolis Hastings Algoritması 

Filtreleme teorisi yardımıyla olabilirlik fonksiyonunun değer tahmini 

yapıldıktan sonra, ilgili fonksiyonun tanımlama ya da ençoklaştırma yoluyla 

bulunması gerekmektedir. Bunun için, uygulamada basit bir forma sahip olmayan 

sonsal dağılımın bulunması gerekmektedir. Örneğin, model parametresi 𝛩𝛩’nın nokta 

tahmini için aday bir sonsal dağılım ortalaması aşağıdaki eşitlikteki gibi 

gösterilebilir.125  

𝐸𝐸(𝛩𝛩) =  ∫𝛩𝛩𝛩𝛩(𝛩𝛩 𝑦𝑦)𝑑𝑑𝛩𝛩⁄                                                                                                  (3.16) 

3.16 eşitliğindeki integrali elde etmek için kullanılan sayısal yöntemlerden 

birisi Markov Zincir Monte Carlo yöntemidir.126 Bu yöntem geçmiş istatistiklerden 

faydalanarak geleceğe yönelik bilgi üretme yaklaşımını kullanmakta; bir başka 

ifadeyle, 𝛩𝛩(𝛩𝛩 𝑦𝑦)⁄  olasılığına sahip bir Markov zinciri {𝛩𝛩𝑗𝑗} oluşturmaktadır. Markov 

özelliğine sahip olmak, mevcut durum gözlendiğinde, gelecek durumların geçmiş 

durumlardan bağımsız olması anlamına gelir. Bugünkü duruma bağlı olarak, sistemin 

geçmişi ve geleceği bağımsız bir yapı göstermektedir. Bir başka ifadeyle mevcut 

durum, sürecin gelecekteki oluşumunu etkileyebilecek tüm bilgiyi kapsamaktadır. Bu 

nedenle, gelecekteki oluşumlara belirli bir şekle bağlı olarak değil, olasılıksal bir 

süreçle ulaşılmaktadır. 

Markov zinciri oluşturmak için kullanılan yöntemlerden birisi Metropolis 

Hastings algoritmasıdır. Seri sonsal dağılımdan doğrudan çekilemeyeceği için bunun 

yerine yardımcı olasılık yoğunluk fonksiyonu 𝑞𝑞(𝛩𝛩 𝛩𝛩𝑗𝑗−1)⁄  kullanılmaktadır. Yardımcı 

                                                 
124 Bari, 2013:135 
125 EUI. 27 Ekim 2017 <http://apps.eui.eu/Personal/Canova/Teachingmaterial/herbst_schorfheide_bo 
ok.pdf> 
126 Greenberg, 2008:92 
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tahmin algoritmasıdır.122 Durum (gözlenemeyen) değişkenlerini minimum varyansla 

tahmin etmeyi amaçlayan Kalman filtresi, sistemin doğrusal dinamik bir sistem olduğu 

ve şoklarının normal dağıldığı varsayımı altında çalışır. Buna bağlı olarak koşullu 

normal dağılımların ortalaması ve varyansının takip edilmesi gerekmektedir. Bunun 

içinse durum-uzay gösteriminde, modelin çözümüne birinci sıra doğrusal yaklaşım 

uygulanarak 3.7 ve 3.9 eşitlikleri aşağıdaki gibi yazılabilmektedir.123 

 𝑠𝑠𝑡𝑡 = 𝐴𝐴1𝑠𝑠𝑡𝑡−1 + 𝐴𝐴2𝜀𝜀𝑡𝑡                                                                                                         (3.10) 

𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝐴𝐴3𝑠𝑠𝑡𝑡 + 𝐴𝐴4𝜀𝜀𝑡𝑡  , 𝜀𝜀𝑡𝑡  ~𝑁𝑁(0,1)                                                                                      (3.11) 

3.10 ve 3.11 eşitliklerindeki küçük harfler rassal değişkenlerin gerçekleşme 

değerlerini göstermektedir. Buna bağlı olarak doğrusal iz düşümler, 

  𝑠𝑠𝑡𝑡 𝑡𝑡−1⁄ = 𝐸𝐸(𝑠𝑠𝑡𝑡/𝑌𝑌𝑡𝑡−1)    𝑣𝑣𝑣𝑣  𝑠𝑠𝑡𝑡 𝑡𝑡⁄ = 𝐸𝐸(𝑠𝑠𝑡𝑡/𝑌𝑌𝑡𝑡)                                                             (3.12)    

şeklinde ifade edilebilir. Eşitliklerdeki 𝑌𝑌𝑡𝑡, gözlem değerlerini ifade etmekte olup 

değişkenlerin altındaki (𝑡𝑡 𝑡𝑡 − 1⁄ ) zaman belirteçleri, (𝑡𝑡 − 1) dönemine kadar var olan 

toplam bilgi üzerinden 𝑡𝑡 anındaki koşula göre gerçekleşen bir çekimi belirtmektedir. 

Durum-uzay ve doğrusal iz düşüm yapısı verildiğinde, bir adım sonraki tahmin hatası 

(𝜂𝜂) ve durum değişimi eşitlikleri aşağıdaki gibi oluşmaktadır: 

  𝜂𝜂 = 𝑦𝑦𝑡𝑡 − 𝐴𝐴3 𝑠𝑠𝑡𝑡 𝑡𝑡−1⁄                                                                                                          (3.13)    

  𝑠𝑠𝑡𝑡 𝑡𝑡−1⁄ = 𝐴𝐴1𝑠𝑠𝑡𝑡 𝑡𝑡−1⁄                                                                                                           (3.14)    

Şokların bütününü temsil eden hata terimi vektöründe korelasyonun varlığı 

filtrenin işleyişini değiştirmediği için durum değişim eşitliği aşağıdaki gibi 

genişletilebilir: 

  𝑠𝑠𝑡𝑡 𝑡𝑡⁄ = 𝑠𝑠𝑡𝑡 𝑡𝑡−1⁄ + 𝐾𝐾𝑡𝑡𝜂𝜂𝑡𝑡                                                                                                     (3.15)    

Eşitlikteki "𝐾𝐾", 𝑡𝑡 dönemindeki Kalman kazancı olarak adlandırılmaktadır. 

Model tahmini, gözlem verileri ile karşılaştırılır ve bu fark Kalman kazancı ile 

ölçeklendirilir. Bu değer, sıradaki tahminleri iyileştirmek için modele bir girdi olarak 

tekrar dâhil edilir. Yüksek bir kazanç değeri ile filtre, son gözlemlere daha fazla ağırlık 
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Markov zinciri oluşturmak için kullanılan yöntemlerden birisi Metropolis 
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2001 ekonomik krizinin modele konu olan veriler üzerinde ciddi dengesizlikler 

oluşturduğu zaman dilimi tahmin döneminin dışında bırakılmıştır. 

Model tahmininde on dokuz değişkene ait gözlem verisi kullanılmıştır. Gözlem 

verilerinin tanımları ve modele aktarım biçimleri Tablo 3.1’de gösterilmektedir. 

Modelin finansal sürtünmeleri içermesi gibi teorik yapısına ilişkin belirli özelliklerin 

daha doğru yakalanabilmesi amacıyla benzer DSGD modellerine göre daha fazla 

sayıda gözlem değişkenine yer verilmiştir.  

İç ve dış politika faizi oranı, döviz kuru ve finansal olmayan sektörlere verilen 

yerli ve yabancı para cinsinden kredilerin faiz farkı dışındaki bütün veriler mevsimsel 

düzeltmeye tabi tutulmuştur. Türkiye ekonomisi için değişkenler ortalamada belirgin 

farklılıklar göstermekte ve dengeli büyümenin genel çerçevesini sorgulanabilir hale 

getirmektedir. Ayrıca, iktisadi dalgalanmaların daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla 

gözlem verilerinin eğilimlerinden arındırılması daha iyi model sonuçlarının 

alınmasına olanak sağlamaktadır. Bu iki nedene bağlı olarak veriler herhangi bir 

filtreleme yöntemi kullanılmaksızın tahmin süresini kapsayan dönem ortalamalarından 

temizlenerek çevrimlerine indirgenmiştir. Ayrıca, bazı serilerin aşırı oynaklığı ve 

ulusal hesaplar sisteminde yapılan revizyon128 sonrası GSYH bileşenlerinin her tahmin 

döneminde ciddi düzeltmeye uğraması nedeniyle, veriler modele işlenirken ölçüm 

hatalarına izin verilmiştir.129 

Gözlem değişkenlerinden tüketici fiyatları enflasyonu, GSYH, yatırım, ihracat 

ve ithalat deflatörleri ile yurtdışı enflasyon yıllıklandırılmış çeyreklik oranlar olarak 

ölçülmektedir. İç ve dış politika faizleri olarak ilgili dönem için ilgili merkez bankaları 

tarafından ilan edilmiş faiz oranları olarak modele dâhil edilmiştir. Değişkenlerin geri 

kalanı (GSYH, tüketim, gayrisafi sabit sermaye oluşumu, mal ve hizmet ihracatı ve 

ithalatı, ortalama fiili çalışma süresi oranı, nominal ücretler, döviz kuru, kredi faiz farkı 

oranları ve yurtdışı GSYH) çeyrekten-çeyreğe logaritmik fark şeklinde ölçülen 

büyüme oranları olarak belirlenmektedir. 

                                                 
128 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ulusal Hesaplar Sistemi (SNA-2008) ve Avrupa Hesaplar 
Sistemi (ESA-2010) düzenlemelerine uyum kapsamında 9 Aralık 2016 tarihinde Türkiye Ulusal 
Hesaplar Sistemini revize etmiştir. 
129 Ölçüm hataları 3.5 bölümünde detaylı olarak incelenmektedir. 
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fonksiyondan çekilen aday için 𝛩𝛩∗ kullanılırsa, aday çekim aşağıdaki eşitlikte verilen 

olasılıkla bir sonraki çekime  𝛩𝛩𝑗𝑗 olarak kabul edilir.127 

𝜒𝜒(𝛩𝛩∗ 𝛩𝛩𝑗𝑗−1)⁄ =  𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 {1,
𝑝𝑝(𝛩𝛩∗ 𝑦𝑦)𝑞𝑞(𝛩𝛩𝑗𝑗−1 𝛩𝛩∗)⁄⁄
𝑝𝑝(𝛩𝛩𝑗𝑗−1 𝑦𝑦)𝑞𝑞(⁄ 𝛩𝛩∗ 𝛩𝛩𝑗𝑗−1)⁄ }                                                    (3.17) 

3.17 eşitliğinin hesaplanması için 3.4 eşitliğindeki sonsal olasılık yoğunluk 

fonksiyonu yeterli olmaktadır. 𝜐𝜐, [0,1] aralığındaki benzer dağılımdan bir çekimi 

göstermek üzere, 𝜒𝜒(𝛩𝛩∗ 𝛩𝛩𝑗𝑗−1) > 𝜐𝜐⁄  ise aday çekim 𝛩𝛩∗ olarak kabul edilir. Koşul 

sağlanmıyorsa 𝛩𝛩𝑗𝑗 = 𝛩𝛩𝑗𝑗−1 olarak kabul edilir ve bu işlem 𝑗𝑗 kere tekrarlanır. Eğer 

𝑞𝑞(𝛩𝛩∗ 𝛩𝛩𝑗𝑗−1)⁄  ifadesi oldukça yüksek olursa kabul olasılığı görece düşük olacaktır. 

Buna karşın, 𝑝𝑝(𝛩𝛩∗ 𝑦𝑦)⁄  oldukça yüksek olursa kabul olasılığı da görece yüksek 

olacaktır. Bu algoritmayı başlatmak için mutlaka bir 𝛩𝛩0 başlangıç değerine ihtiyaç 

vardır. 

Şu ana kadar anlatılan ve model tahmininde kullanılacak Bayesci tahmin 

yöntemini kısaca özetlemek gerekirse; öncelikli olarak parametrelerle ilgili önsel 

inanışların ifade edildiği 𝑝𝑝(𝛩𝛩) olasılık fonksiyonu seçilmektedir. Sonrasında gözlem 

verileri için model oluşturulmakta ve 𝑝𝑝(𝑦𝑦 𝛩𝛩)⁄ ’nın koşullu olasılığı bulunmaktadır. Son 

olarak, veriler gözlemlenmekte ve 𝑦𝑦 üzerinde 𝛩𝛩 koşulunun olabilirliği incelenmekte 

ve buna bağlı olarak parametreler hakkındaki inanışlar güncellenmektedir. 

3.2. Veri Seti 

Modelin tahmininde kararlı denge çözümü oluşturmak için MATLAB 

programı; Bayesci tahmin yöntemimin uygulanması içinse DSGD modellerinin 

çözümü için geliştirilen DYNARE araç kutusu kullanılmıştır. Modelde 15’i dışsal şok 

olmak üzere toplam 52 parametre tahmin edilmiştir. Ayrıca, yurtdışı ekonomiyle ilgili 

olarak 3 şok dışsal olarak tahmin edilerek modele dâhil edilmektedir. 

Modelde 2003:Ç2-2017:Ç2 dönemini kapsayan çeyreklik veri seti 

kullanılmıştır. Modelin tahmininde tutarlı parametre sonuçları elde etmek amacıyla, 

                                                 
127 Schmidt ve Wieland, 2012:48 
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2001 ekonomik krizinin modele konu olan veriler üzerinde ciddi dengesizlikler 

oluşturduğu zaman dilimi tahmin döneminin dışında bırakılmıştır. 

Model tahmininde on dokuz değişkene ait gözlem verisi kullanılmıştır. Gözlem 

verilerinin tanımları ve modele aktarım biçimleri Tablo 3.1’de gösterilmektedir. 

Modelin finansal sürtünmeleri içermesi gibi teorik yapısına ilişkin belirli özelliklerin 

daha doğru yakalanabilmesi amacıyla benzer DSGD modellerine göre daha fazla 

sayıda gözlem değişkenine yer verilmiştir.  

İç ve dış politika faizi oranı, döviz kuru ve finansal olmayan sektörlere verilen 

yerli ve yabancı para cinsinden kredilerin faiz farkı dışındaki bütün veriler mevsimsel 

düzeltmeye tabi tutulmuştur. Türkiye ekonomisi için değişkenler ortalamada belirgin 

farklılıklar göstermekte ve dengeli büyümenin genel çerçevesini sorgulanabilir hale 

getirmektedir. Ayrıca, iktisadi dalgalanmaların daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla 

gözlem verilerinin eğilimlerinden arındırılması daha iyi model sonuçlarının 

alınmasına olanak sağlamaktadır. Bu iki nedene bağlı olarak veriler herhangi bir 

filtreleme yöntemi kullanılmaksızın tahmin süresini kapsayan dönem ortalamalarından 

temizlenerek çevrimlerine indirgenmiştir. Ayrıca, bazı serilerin aşırı oynaklığı ve 

ulusal hesaplar sisteminde yapılan revizyon128 sonrası GSYH bileşenlerinin her tahmin 

döneminde ciddi düzeltmeye uğraması nedeniyle, veriler modele işlenirken ölçüm 

hatalarına izin verilmiştir.129 

Gözlem değişkenlerinden tüketici fiyatları enflasyonu, GSYH, yatırım, ihracat 

ve ithalat deflatörleri ile yurtdışı enflasyon yıllıklandırılmış çeyreklik oranlar olarak 

ölçülmektedir. İç ve dış politika faizleri olarak ilgili dönem için ilgili merkez bankaları 

tarafından ilan edilmiş faiz oranları olarak modele dâhil edilmiştir. Değişkenlerin geri 

kalanı (GSYH, tüketim, gayrisafi sabit sermaye oluşumu, mal ve hizmet ihracatı ve 

ithalatı, ortalama fiili çalışma süresi oranı, nominal ücretler, döviz kuru, kredi faiz farkı 

oranları ve yurtdışı GSYH) çeyrekten-çeyreğe logaritmik fark şeklinde ölçülen 

büyüme oranları olarak belirlenmektedir. 

                                                 
128 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ulusal Hesaplar Sistemi (SNA-2008) ve Avrupa Hesaplar 
Sistemi (ESA-2010) düzenlemelerine uyum kapsamında 9 Aralık 2016 tarihinde Türkiye Ulusal 
Hesaplar Sistemini revize etmiştir. 
129 Ölçüm hataları 3.5 bölümünde detaylı olarak incelenmektedir. 
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Gözlem değişkenlerinden ortalama fiili çalışma süresi oranı aşağıdaki 

eşitlikteki gibi hesaplanmaktadır:130  

Ç𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ş𝑚𝑚𝑎𝑎 𝑆𝑆ü𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑂𝑂. (𝐿𝐿𝜁𝜁) = 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑂𝑂𝑂𝑂𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑂𝑂𝐻𝐻 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐻𝐻𝐹𝐹 Ç𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻ş𝑂𝑂𝐻𝐻 𝑆𝑆ü𝑂𝑂.×İ𝑠𝑠𝐻𝐻𝐹𝐹ℎ𝑑𝑑𝐻𝐻𝑂𝑂
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑀𝑀𝐻𝐻𝐻𝐻𝑠𝑠.  𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐻𝐻𝐹𝐹 Ç𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻ş𝑂𝑂𝐻𝐻 𝑆𝑆ü𝑂𝑂.(7×14)×Ç𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻ş𝑂𝑂𝐻𝐻 Ç𝐻𝐻ğ𝐻𝐻 𝑁𝑁. (3.18)   

3.18 eşitliğinde “14” sayısı günlük azami çalışılabilir saate karşılık 

gelmektedir. Dolayısıyla haftalık en fazla çalışma süresi 98 saat olarak 

belirlenmektedir. Eşitlikten de anlaşılacağı üzere çalışma süresi oranının 

hesaplanabilmesi için istihdam, çalışma çağı nüfusu ve haftalık ortalama fiili çalışma 

süresine ihtiyaç vardır. İstihdam verisi için TÜİK tarafından yayınlanan Hanehalkı 

İşgücü İstatistikleri kullanılmaktadır. Fakat Türkiye Hanehalkı İşgücü İstatistikleri 

AB’ye tam uyum kapsamında yapılan düzenlemelerle çok fazla kırılıma uğramaktadır. 

En son düzenleme 2014 yılı Şubat ayında yapılmış olup yeni seri TÜİK tarafından 

2005 yılına kadar geriye çekilmiştir.131 Bununla birlikte serinin 2005 yılı öncesi ile 

sonrası arasında belirgin bir fark bulunmaktadır. Bu nedenle serinin 2005 yılı 

öncesindeki model tahminine konu olan bölümü, eski serinin artış oranları ile yeni 

serinin geriye doğru çekilmesiyle elde edilmiştir.  

Haftalık ortalama fiili çalışma süresi istatistiği ise TÜİK tarafından, 2014 yılı 

birinci çeyreğinden itibaren açıklanmaktadır. Serinin geriye kalan kısmının 

hesaplanabilmesi için, TÜİK tarafından 2014 yılı öncesi için paylaşılan Fiili Çalışma 

Süresine Göre İstihdam Edilenler İstatistiği kullanılmaktadır.132 Bu istatistikte 

çeyreklik olarak sekiz ayrı süre diliminde çalışan kişi sayısı verilmektedir. Bu veriler 

kullanılarak haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2003 yılı ikinci çeyreğine kadar 

geriye doğru çekilmiştir. Tutarlılık testi açısından,  2014 yılı sonrası için de haftalık 

ortalama çalışma süresi hesaplanmış ve TÜİK’in 2014 yılından itibaren açıkladığı veri 

ile birebir uyum sağlandığı görülmüştür.133  

Modelin bir diğer gözlem değişkeni olan politika faiz oranı için Merkez 

Bankası tarafından ilan edilen bir haftalık repo faiz oranı kullanılmamaktadır. Çünkü 

                                                 
130 Correia ve ark., 1995:1097 
131 TÜİK. 12 Aralık 2017 < http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16007 > 
132 TÜİK. 21 Eylül 2017 < https://biruni.tuik.gov.tr/isgucuapp/isgucu.zul > 
133 Haftalık ortalama çalışma süresi ve ortalama çalışma süresi oranı verileri sırasıyla Ek 5A ve 5B’de 
paylaşılmaktadır. 
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GSYH ve alt bileşenleri için (tüketim, gayrisafi sabit sermaye oluşumu, mal ve 

hizmet ihracatı ve ithalatı) veriler kişi başı olarak hesaplanmaktadır. Kişi başından 

kasıt, toplam üretilen katma değerin çalışma çağındaki nüfusa bölünmesi ile elde 

edilen değerdir. Yurtdışı GSYH böyle bir düzeltmeye tabi tutulmaksızın modele 

işlenmiştir. Gözlem değişkenlerinden döviz kuru, ücretler ve faiz ile ilgili veriler 

nominal olarak kullanılırken, GSYH ve alt bileşenlerini oluşturan değişkenlerin reel 

değerlerine yer verilmiştir. 

Tablo 3.1. Model Tahmininde Kullanılan Gözlem Veri Seti 
Değişken 
ismi 

Tanım 

Kişi başı logaritmik birinci fark, indirgenmiş 

∆𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑡𝑡  Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla, büyüme 

∆𝑐𝑐𝑡𝑡  Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kâr amacı olmayan 
kuruluşların tüketimi, büyüme   

∆𝑖𝑖𝑡𝑡 Gayrisafi sabit sermaye oluşumu (GSSO), büyüme 

∆𝑥𝑥𝑡𝑡 Mal ve hizmet ihracatı, büyüme 

∆𝑚𝑚𝑡𝑡 Mal ve hizmet ithalatı, büyüme 

∆𝐻𝐻𝑡𝑡 Ortalama fiili çalışma süresi, artış 

∆𝑊𝑊𝑡𝑡 Özel sektör nominal ücretler, artış 

Yıllıklandırılmış, çeyreklik logaritmik birinci fark, indirgenmiş 

𝜋𝜋𝑡𝑡
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ  GSYH deflatörü 

𝜋𝜋𝑡𝑡𝑐𝑐 Tüketici fiyatları enflasyonu 

𝜋𝜋𝑡𝑡𝑖𝑖 GSSO deflatörü, (yatırım deflatörü) 

𝜋𝜋𝑡𝑡𝑥𝑥 İhracat deflatörü 

𝜋𝜋𝑡𝑡𝑚𝑚 İthalat deflatörü 

𝜋𝜋𝑡𝑡∗ ABD tüketici fiyatları enflasyonu 

Logaritmik birinci fark, indirgenmiş 

∆𝑆𝑆𝑡𝑡 Nominal kur, dolar/TL, artış 

∆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
𝑗𝑗, 𝑗𝑗

∈ {𝑌𝑌𝑌𝑌,𝐹𝐹𝑌𝑌} 
Finansal olmayan şirketlere açılan yerli (YP) ve yabancı (FP) para cinsinden 
kredilerin faiz farkı, artış  

∆𝑔𝑔𝑡𝑡∗ AB ve ABD ağırlıklandırılmış ortalama GSYH, büyüme 

Yıllık yüzde, indirgenmiş 

𝑅𝑅𝑡𝑡 Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 

𝑅𝑅𝑡𝑡∗ Fed politika faizi 
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Gözlem değişkenlerinden ortalama fiili çalışma süresi oranı aşağıdaki 

eşitlikteki gibi hesaplanmaktadır:130  

Ç𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ş𝑚𝑚𝑎𝑎 𝑆𝑆ü𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑂𝑂. (𝐿𝐿𝜁𝜁) = 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑂𝑂𝑂𝑂𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑂𝑂𝐻𝐻 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐻𝐻𝐹𝐹 Ç𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻ş𝑂𝑂𝐻𝐻 𝑆𝑆ü𝑂𝑂.×İ𝑠𝑠𝐻𝐻𝐹𝐹ℎ𝑑𝑑𝐻𝐻𝑂𝑂
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑀𝑀𝐻𝐻𝐻𝐻𝑠𝑠.  𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐻𝐻𝐹𝐹 Ç𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻ş𝑂𝑂𝐻𝐻 𝑆𝑆ü𝑂𝑂.(7×14)×Ç𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻ş𝑂𝑂𝐻𝐻 Ç𝐻𝐻ğ𝐻𝐻 𝑁𝑁. (3.18)   

3.18 eşitliğinde “14” sayısı günlük azami çalışılabilir saate karşılık 

gelmektedir. Dolayısıyla haftalık en fazla çalışma süresi 98 saat olarak 

belirlenmektedir. Eşitlikten de anlaşılacağı üzere çalışma süresi oranının 

hesaplanabilmesi için istihdam, çalışma çağı nüfusu ve haftalık ortalama fiili çalışma 

süresine ihtiyaç vardır. İstihdam verisi için TÜİK tarafından yayınlanan Hanehalkı 

İşgücü İstatistikleri kullanılmaktadır. Fakat Türkiye Hanehalkı İşgücü İstatistikleri 

AB’ye tam uyum kapsamında yapılan düzenlemelerle çok fazla kırılıma uğramaktadır. 

En son düzenleme 2014 yılı Şubat ayında yapılmış olup yeni seri TÜİK tarafından 

2005 yılına kadar geriye çekilmiştir.131 Bununla birlikte serinin 2005 yılı öncesi ile 

sonrası arasında belirgin bir fark bulunmaktadır. Bu nedenle serinin 2005 yılı 

öncesindeki model tahminine konu olan bölümü, eski serinin artış oranları ile yeni 

serinin geriye doğru çekilmesiyle elde edilmiştir.  

Haftalık ortalama fiili çalışma süresi istatistiği ise TÜİK tarafından, 2014 yılı 

birinci çeyreğinden itibaren açıklanmaktadır. Serinin geriye kalan kısmının 

hesaplanabilmesi için, TÜİK tarafından 2014 yılı öncesi için paylaşılan Fiili Çalışma 

Süresine Göre İstihdam Edilenler İstatistiği kullanılmaktadır.132 Bu istatistikte 

çeyreklik olarak sekiz ayrı süre diliminde çalışan kişi sayısı verilmektedir. Bu veriler 

kullanılarak haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2003 yılı ikinci çeyreğine kadar 

geriye doğru çekilmiştir. Tutarlılık testi açısından,  2014 yılı sonrası için de haftalık 

ortalama çalışma süresi hesaplanmış ve TÜİK’in 2014 yılından itibaren açıkladığı veri 

ile birebir uyum sağlandığı görülmüştür.133  

Modelin bir diğer gözlem değişkeni olan politika faiz oranı için Merkez 

Bankası tarafından ilan edilen bir haftalık repo faiz oranı kullanılmamaktadır. Çünkü 

                                                 
130 Correia ve ark., 1995:1097 
131 TÜİK. 12 Aralık 2017 < http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16007 > 
132 TÜİK. 21 Eylül 2017 < https://biruni.tuik.gov.tr/isgucuapp/isgucu.zul > 
133 Haftalık ortalama çalışma süresi ve ortalama çalışma süresi oranı verileri sırasıyla Ek 5A ve 5B’de 
paylaşılmaktadır. 
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endeks ile uyumlaştırılarak tahmin dönemi için özel sektör nominal ücret verisi olarak 

kullanılacak seri elde edilmiştir. 

Döviz kuru olarak ABD Doları /Türk Lirası oranı, yurtdışı faiz ve enflasyon 

için sırasıyla Fed politika faizi ve ABD tüketici fiyatları enflasyonu kullanılmıştır. 

Yurtdışı büyüme için AB ve ABD büyümelerinin ağırlıklandırılmış ortalamalarından 

oluşturulan bir seri model için girdi oluşturmaktadır. 

Modelde kullanılan verilerin derlenmesinde TÜİK, Merkez Bankası Elektronik 

Veri Dağıtım Sistemi (EVDS), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 

(BDDK), Hazine Müsteşarlığı, Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT), Federal Rezerv 

Ekonomik Veri Tabanı (FRED), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Ekonomik Kalkınma 

ve İşbirliği Örgütü (OECD) veri tabanları kullanılmıştır. 

3.3. Parametre Ayarlaması (Kalibrasyon) 

Parametre ayarlaması, model tahmini öncesinde belirlenmiş bazı parametrelere 

sabit değerlerin atanması işlemidir. Bu parametrelerin bir kısmı hesaplanırken, bir 

kısmı yazında yapılan daha önceki çalışmalardan elde edilebilmektedir. Bu 

parametreler modelin sonuçlarının hassasiyetini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu 

nedenle hesaplaması yapılmış parametreler dışındakiler için değer seçimi yapılırken 

geniş bir ekonomik yazın hassasiyetle incelenerek ilgili parametreler için değerler 

atanmıştır. Bazı parametrelerin ayarlaması, doğrudan önemli kararlı denge değerlerini 

yansıtacak şekilde yapılmaktadır. Ayarlaması yapılmış parametreler ve bu 

parametrelere atanmış değerler Tablo 3.2’de gösterilmektedir. 

Kalıcı teknoloji şokunun kararlı denge büyümesi, tahmin dönemindeki kişi 

başı ortalama reel GSYH büyümesine uyacak şekilde yüzde 0,99 (yıllık yaklaşık yüzde 

4) olarak belirlenmektedir. Geçici teknoloji şoku parametresinin kararlı denge büyüme 

oranı yüzde sıfır olarak ayarlanmaktadır.136 Bu nedenle kararlı dengede büyüme, 

sadece kalıcı teknoloji şoku parametresine bağlı olmaktadır. 

                                                 
136 Dışsal şoklar modelin yapısı içinde logaritmik yapıda olup olmamalarına bağlı olarak 1 ve 0 
değerlerini almaktadır. Christiano ve ark. (2011), Adolfson ve ark. (2013) ve Copaciu ve ark. (2015)  
çalışmalarındaki model tahminlerinde geçici teknoloji şoku parametresi büyüme oranı için yüzde sıfır 
değeri kullanılmaktadır. 
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geleneksel olmayan (heteredoks) para politikası araçları kullanan Merkez Bankası 
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veri bulunmamaktadır. Bununla birlikte, TÜİK Sanayi İstatistikleri veri tabanında, Üç 
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Endeksi İstatistiği paylaşılmaktadır. 134 Bu iki endeks uyumlaştırılarak tek bir endeks 

haline getirilmiştir. Ayrıca, TÜİK Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri veri tabanında, 

2003-2015 dönemi için NACE.Rev.2 düzeyinde yıllık bazda sanayi sektöründe 

nominal ücret istatistiklerine ulaşılabilmektedir.135 Bu istatistik, daha önce elde edilen 

                                                 
134 TÜİK. 23 Eylül 2017 < http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1078 > 
135 TÜİK. 23 Eylül 2017 < http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1035 > 
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Kararlı denge enflasyon hedefi için TCMB’nin 2012 yılı başından beri 

kendisine hedef koyduğu yüzde 5’lik oran seçilmiştir. Bununla birlikte örneklem 

dönemi için TCMB’nin hedef enflasyon oranları farklılık göstermektedir.138 Bu 

nedenle, enflasyon verisinden doğrudan etkilenen deflatör, faiz, ücret ve döviz kuru 

ile ilgili gözlem değişkenlerinden, ilgili dönemdeki enflasyon hedefi ile modelde 

kullanılan enflasyon hedefi arasındaki fark çıkarılarak gözlem değişkenleri modelin 

yapısıyla uyumlu hale getirilmektedir. Kararlı denge yurtdışı enflasyon hedefi için 

doğrudan Fed’in enflasyon hedefi olan yüzde 2 oranı kullanılmaktadır.139 

Üretimin sermaye esnekliği (α), ekonometrik yöntem kullanılarak tahmin 

edilmektedir.140 Tahminin yapılabilmesi için öncelikli olarak örneklem dönemine ait 

sermaye stoku verisi üretilmiştir.141 Sonrasında, Cobb-Douglas tipi ölçeğe göre sabit 

getiri üretim fonksiyonu kullanılarak sermaye esnekliği katsayısı tahmin edilmiştir. 

Sermaye stoku verisi herhangi bir mevsimsel düzeltmeye tabi tutulmazken GSYH ve 

emek girdileri mevsimsellikten arındırılmıştır. Üretim fonksiyonu, örneklem dönemi 

için sıradan en küçük kareler (EKK) yöntemi ile tahmin edilmiştir.142  

Tahmin sonuçlarına göre, örneklem dönemi sermaye stoku esneklik yaklaşık 

0,55 olarak çıkmaktadır. Bu değer, daha önce yapılan çalışmalardaki tahminlerle 

benzerlik göstermektedir.143 Bununla birlikte, diğer çalışmalarda hesaplanan tahmin 

değerleri, 0,4 ile 0,67 arasındaki geniş bir bant içinde yer almaktadır. Bu nedenle, 

modelin önemli parametrelerinden birisi olan sermaye stokunun esnekliği ikinci bir 

yöntem vasıtasıyla da hesaplanmış ve bu iki yöntemin sonuçları karşılaştırılmıştır.  

Kullanılan ikinci yöntem, GSYH içindeki ücret payından yola çıkarak emeğin 

girdi esnekliğinin (1 − 𝛼𝛼) hesaplanması; buna bağlı olarak sermaye esnekliğinin 

                                                 
138 Ek 6’da dönemler itibarıyla TCMB enflasyon hedefleri gösterilmektedir. 
139 Fed. 27 Eylül 2017 < https://www.federalreserve.gov/faqs/money_12848.htm > 
140 Pirgan Matur (2014) çalışmasında benzer bir yöntem kullanmaktadır. 
141 Sermaye stoku verisi üretilirken Meinen ve ark. (1998) çalışmasındaki yöntem kullanılmıştır. 
Tahminde kullanılan sermaye stoku ve emek verileri Ek 7’de verilmektedir. 
142 Tahmin sonuçları Ek 8’de verilmektedir. 
143 Pirgan Matur (2014) çalışmasında sermaye esnekliğini 0,55 olarak hesaplamaktadır. Yüksel (2013), 
Alp ve Elekdağ (2011) çalışmalarında 0,4 değerini kullanmışlardır. Tiryaki (2010) çalışmasında 0,4 ve 
0,65 olmak üzere iki farklı değer kullanmıştır. Saygılı ve Cihan (2008) çalışmasında 1987-2007 dönemi 
için üç farklı şart altında bu değeri 0,5 ile 0,67 değerleri arasında hesaplamıştır. 
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  Tablo 3.2. Ayarlanmış Parametreler 

Parametre Tanım Değer 

𝜇𝜇𝑧𝑧 Kalıcı teknoloji büyümesi  1,0099 

𝜇𝜇𝜖𝜖 Geçici teknoloji büyümesi  1,0000 

β İskonto faktörü 0,9928 

π̅𝑐𝑐 Enflasyon hedefi 1,0126 

π̅𝑓𝑓 Yurtdışı enflasyon hedefi 1,0050 

α Sermayenin üretim içindeki payı 0,5500 

𝜔𝜔𝑐𝑐 İthalatın tüketim içindeki payı 0,1700 

𝜔𝜔𝑖𝑖 İthalatın yatırım içindeki payı 0,3200 

𝜔𝜔𝑥𝑥 İthalatın ihracat içindeki payı 0,2800 

𝜂𝜂𝑔𝑔,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 Kamu harcamasının GSYH içindeki payı (reel) 0,1380 

𝐹𝐹(�̅�𝜔𝑌𝑌𝑌𝑌) Yerli para cinsinden geri dönmeyen kredi oranı 0,0560 

𝐹𝐹(�̅�𝜔𝐹𝐹𝑌𝑌) Yabancı para cinsinden geri dönmeyen kredi oranı 0,0017 

𝜆𝜆𝑗𝑗 Kâr oranı, 𝑗𝑗 ∈ {𝑑𝑑,𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑤𝑤} 1,2000 

𝜆𝜆𝑥𝑥 İhracat kâr oranı 1,0500 

𝜙𝜙𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 Ülke risk primi esnekliği 0,0010 

𝑊𝑊𝑟𝑟,𝑌𝑌𝑌𝑌,𝐹𝐹𝑌𝑌 Girişimcilere yapılan transfer ödemesinin GSYH’ya 
oranı 0,0005 

𝑏𝑏 Tüketim alışkanlığı parametresi 0,7000 

𝜎𝜎𝐿𝐿 Emek arzının ters Frisch esnekliği 1,0000 

𝜇𝜇𝑌𝑌𝑌𝑌 Girişimci izleme maliyeti, yerli para 0,2000 

𝜇𝜇𝐹𝐹𝑌𝑌 Girişimci izleme maliyeti, yabancı para cinsinden 0,6000 

Ekonomi yazınında iskonto faktörü (β), genelde model yapısından bağımsız 

olarak risksiz reel faiz oranı yüzde 3 olacak şekilde ayarlanmaktadır.137 Bu çalışmada, 

örneklem dönemi için iskonto faktörü, ekonominin kararlı denge büyüme verisi göz 

önüne alınarak hesaplanmaktadır. Hesaplanan değer (0,9928), örneklem dönemi 

ortalama nominal faiz oranıyla uyumlu olmasının yanı sıra yazınla da paralellik 

göstermektedir.  

                                                 
137 Alp ve Elekdağ (2011), Yüksel (2013) ve Bari (2013) çalışmalarında bu oran yüzde üç olarak kabul 
edilmektedir. 
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138 Ek 6’da dönemler itibarıyla TCMB enflasyon hedefleri gösterilmektedir. 
139 Fed. 27 Eylül 2017 < https://www.federalreserve.gov/faqs/money_12848.htm > 
140 Pirgan Matur (2014) çalışmasında benzer bir yöntem kullanmaktadır. 
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143 Pirgan Matur (2014) çalışmasında sermaye esnekliğini 0,55 olarak hesaplamaktadır. Yüksel (2013), 
Alp ve Elekdağ (2011) çalışmalarında 0,4 değerini kullanmışlardır. Tiryaki (2010) çalışmasında 0,4 ve 
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64 ürün kodunda girdi çıktı tabloları TÜİK tarafından yayınlanmıştır. 2002 ve 2012 

arasında kalan diğer yıllara ait girdi çıktı tabloları bulunmamaktadır. Bununla birlikte 

OECD, Türkiye için 1995-2011 dönemine ait 34 ürün kodunda tahmin edilmiş girdi 

çıktı tablolarını paylaşmaktadır.149 Buna karşın tahmin edilmiş bu tablolar Türkiye’nin 

yeni milli gelir serisiyle uyumlu değildir. Öncelikli olarak 2003-2011 dönemi için, bu 

tabloların kullanılan bölümleri yeni milli gelir serisinin artış oranları kullanılarak 

düzeltmeye tâbi tutulmuştur. Sonrasında, uyumlaştırılmış yeni tablolar ile TÜİK’in 

açıkladığı tablolar kullanılarak ilgili parametreler elde edilmiştir. Buna göre ithalatın, 

tüketim, yatırım ve ihracat içindeki payları sırasıyla 0,17, 0,32 ve 0,28 olarak 

belirlenmiştir. 

Kamu harcamalarının GSYH içindeki payı için örneklem dönemindeki 

ortalama reel pay (yüzde 13,8) kullanılmaktadır. İhracatın ve yatırımın GSYH içindeki 

paylarıysa, örneklem dönemindeki ortalama nominal paylara göre sırasıyla yüzde 22,4 

ve yüzde 27 olarak belirlenmiştir.  

Yerli ve yabancı para cinsinden geri dönmeyen ticari kredilerin çeyreklik 

oranları örneklem dönem ortalaması dikkate alınarak ayarlanmaktadır. 2001 krizi 

sonrasında, yerli para cinsinden geri dönmeyen ticari kredi oranlarının ortalama yüzde 

50 düzeylerinde olduğu dönemler görülmektedir. Bu oran ancak 2006 yılında nispeten 

makul sayılabilecek olan yüzde 7,5 dolaylarına inmiştir. Ayrıca, 2003 yılında ticari 

kredilerin GSYH içindeki payı sadece yüzde 11 dolaylarındayken, 2006 yılından sonra 

bu oran yüzde 20 seviyelerinin üzerine çıkmış; 2016 yılsonu itibarıyla yaklaşık yüzde 

50 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bahse konu bu iki durum, finansal krizin şirketler 

üzerinde oluşturduğu etkinin kriz sonrası dönemde de devam ettiğini ve Türkiye’de 

kredi piyasasının derinleşmesinin özellikle 2006 yılı sonrasında gerçekleşmeye 

başladığını göstermektedir. Bu nedenle yerli ve yabancı para cinsinden geri dönmeyen 

kredilerin çeyreklik oranları 2006 yılı sonrasındaki değerler dikkate alınarak sırasıyla 

yüzde 5,6 ve 0,17 olarak belirlenmiştir. Benzer şekilde 2006 sonrası dönem için 

yabancı para cinsinden ticari kredilerin yerli para cinsinden ticari kredilere oranı, 

dönem ortalaması olan yüzde 68,3’e ayarlanmıştır.  

                                                 
149 OECD. 28 Eylül 2017 < http://www.oecd.org/trade/input-outputtables.htm > 
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ayarlanmasıdır.144 Bu yöntem kullanılırken GSYH içindeki paylardan faydalanılıyor 

olmasının nedeni ölçeğe göre sabit getiri ve birim ikame esnekliği özelliği taşıyan 

Cobb Douglas üretim fonksiyonu altında girdi paylarının ve üretimin girdi 

esnekliklerinin aynı parametreleri ima etmesidir. TÜİK, 2016 yılında ulusal hesaplar 

sisteminde yaptığı düzeltme sonrası Gelir Yöntemiyle Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla 

İstatistiğini yayınlamaya başlamıştır. Gelir yöntemiyle hesaplanan GSYH serisi 1998 

yılına kadar geriye gitmektedir. Bu serideki işgücü ödemelerinden faydalanarak 

emeğin üretimdeki girdi payı hesaplanabilir. Fakat Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 

tarafından istihdam durumu, çalışanlar (düzenli, geçici), işveren, kendi hesabına 

çalışan ve ücretsiz aile işçisi olarak tanımlanırken; ulusal hesaplarda ücretsiz aile 

işçileri ile kendi hesabına çalışanlar girişimci geliri içinde yer almaktadır.145 Bu 

nedenle, GSYH içindeki emeğin girdi payının hesaplaması birtakım problemli 

sonuçların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.146 Bu problemin üstesinden gelmek 

için aşağıdaki gibi bir uyumlaştırma eşitliği yazılabilir.147 

(𝑤𝑤 × 𝑙𝑙
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑦𝑦ℎ)𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢.

= (𝑤𝑤 × 𝑙𝑙
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑦𝑦ℎ) × 

                        (Ç𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎ş𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑎𝑎𝐾𝐾𝐾𝐾 𝐻𝐻𝐾𝐾𝑔𝑔𝑎𝑎𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 Ç𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎ş𝑎𝑎𝑎𝑎 + Ü𝑐𝑐𝑐𝑐𝐾𝐾𝑐𝑐𝑔𝑔𝐾𝐾𝑐𝑐 𝐴𝐴𝐾𝐾𝑙𝑙𝐾𝐾 İşç𝐾𝐾𝑔𝑔𝐾𝐾
Ç𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎ş𝑎𝑎𝑎𝑎 ) (3.19) 

Yukarıdaki eşitlikteki (𝑤𝑤 × 𝑙𝑙) toplam işgücü ödemelerine karşılık gelmektedir. 

Bu eşitlik kullanılarak elde edilen üretim içindeki emek girdi payı yaklaşık 0,44 olarak 

tahmin edilmiştir. Dolayısıyla, sermaye stokunun GSYH içindeki payı 0,56 

olmaktadır. Her iki yöntem de birbirini doğrular şekilde benzer sonuçlar vermektedir. 

Bu nedenle model tahmininde, sermaye stokunun üretim içindeki payı 0,55 olarak 

kullanılmıştır.  

İthalatın sırasıyla tüketim, yatırım ve ihracat içindeki payları girdi çıktı 

tabloları kullanılarak hesaplanabilmektedir.148 Türkiye için 2002 ve 2012 yıllarına ait 

                                                 
144 Pirgan Matur, 2014:66 
145 ILO. 2 Ekim 2017 < http://www.ilo.org/ilostat-files/Documents/description_STE_EN.pdf > 
146 Gollin-Douglas, 2002:467 
147 Tiryaki 2010:17 
148 İthalat paylarının hesaplanmasında Loschky ve Ritter (2006) çalışmasındaki yöntem 
kullanılmaktadır. 
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64 ürün kodunda girdi çıktı tabloları TÜİK tarafından yayınlanmıştır. 2002 ve 2012 

arasında kalan diğer yıllara ait girdi çıktı tabloları bulunmamaktadır. Bununla birlikte 

OECD, Türkiye için 1995-2011 dönemine ait 34 ürün kodunda tahmin edilmiş girdi 

çıktı tablolarını paylaşmaktadır.149 Buna karşın tahmin edilmiş bu tablolar Türkiye’nin 

yeni milli gelir serisiyle uyumlu değildir. Öncelikli olarak 2003-2011 dönemi için, bu 

tabloların kullanılan bölümleri yeni milli gelir serisinin artış oranları kullanılarak 

düzeltmeye tâbi tutulmuştur. Sonrasında, uyumlaştırılmış yeni tablolar ile TÜİK’in 

açıkladığı tablolar kullanılarak ilgili parametreler elde edilmiştir. Buna göre ithalatın, 

tüketim, yatırım ve ihracat içindeki payları sırasıyla 0,17, 0,32 ve 0,28 olarak 

belirlenmiştir. 

Kamu harcamalarının GSYH içindeki payı için örneklem dönemindeki 

ortalama reel pay (yüzde 13,8) kullanılmaktadır. İhracatın ve yatırımın GSYH içindeki 

paylarıysa, örneklem dönemindeki ortalama nominal paylara göre sırasıyla yüzde 22,4 

ve yüzde 27 olarak belirlenmiştir.  

Yerli ve yabancı para cinsinden geri dönmeyen ticari kredilerin çeyreklik 

oranları örneklem dönem ortalaması dikkate alınarak ayarlanmaktadır. 2001 krizi 

sonrasında, yerli para cinsinden geri dönmeyen ticari kredi oranlarının ortalama yüzde 

50 düzeylerinde olduğu dönemler görülmektedir. Bu oran ancak 2006 yılında nispeten 

makul sayılabilecek olan yüzde 7,5 dolaylarına inmiştir. Ayrıca, 2003 yılında ticari 

kredilerin GSYH içindeki payı sadece yüzde 11 dolaylarındayken, 2006 yılından sonra 

bu oran yüzde 20 seviyelerinin üzerine çıkmış; 2016 yılsonu itibarıyla yaklaşık yüzde 

50 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bahse konu bu iki durum, finansal krizin şirketler 

üzerinde oluşturduğu etkinin kriz sonrası dönemde de devam ettiğini ve Türkiye’de 

kredi piyasasının derinleşmesinin özellikle 2006 yılı sonrasında gerçekleşmeye 

başladığını göstermektedir. Bu nedenle yerli ve yabancı para cinsinden geri dönmeyen 

kredilerin çeyreklik oranları 2006 yılı sonrasındaki değerler dikkate alınarak sırasıyla 

yüzde 5,6 ve 0,17 olarak belirlenmiştir. Benzer şekilde 2006 sonrası dönem için 

yabancı para cinsinden ticari kredilerin yerli para cinsinden ticari kredilere oranı, 

dönem ortalaması olan yüzde 68,3’e ayarlanmıştır.  

                                                 
149 OECD. 28 Eylül 2017 < http://www.oecd.org/trade/input-outputtables.htm > 
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Tablo 3.3’te de görüleceği üzere yabancı para cinsinden borçlanan 

girişimcilerin hayatta kalma oranları yerli para cinsinden borçlanan girişimcilere göre 

daha yüksektir. Bu durum, yerli ve yabancı para cinsinden geri dönmeyen kredi 

oranları ile uyumludur. Ayrıca, yerli para cinsinden borçlanan girişimcilerin oranı 

oldukça yüksektir. 

Tablo 3.3. Gözlem Değişkeni Oranlarına Göre ilgili Parametrelerin Sonsal 
Dağılımları 

Parametre Açıklama Sonsal 
Dağılım 

Değişken 
Oranı 

Oran Değeri 

�̃�𝜑 Reel Döviz Kuru 0,781 𝑆𝑆𝑃𝑃𝑥𝑥𝑋𝑋
𝑃𝑃𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑆𝑆𝐺𝐺𝐺𝐺 0,224 

𝛿𝛿 Sermaye Yıpranma Oranı 0,023 𝑃𝑃𝑖𝑖𝐼𝐼
𝑃𝑃𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑆𝑆𝐺𝐺𝐺𝐺 0,270 

𝐴𝐴𝐿𝐿 Emek arzı ölçek 
parametresi 14,338 𝐿𝐿𝜁𝜁  0,211 

𝛾𝛾𝐺𝐺𝑌𝑌 Girişimcilerin hayatta 
kalma oranı, yerli para 0,925 

𝑁𝑁𝐺𝐺𝑌𝑌

𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑘𝑘′𝐾𝐾𝐺𝐺𝑌𝑌 0,450 

𝛾𝛾𝐹𝐹𝑌𝑌 Girişimcilerin hayatta 
kalma oranı, yabancı para 0,976 

𝑁𝑁𝐹𝐹𝑌𝑌

𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑘𝑘′𝐾𝐾𝐹𝐹𝑌𝑌 0,450 

𝜔𝜔𝑘𝑘 Yerli para cinsinden 
borçlanan firmaların payı 0,849 

(1 − 𝜔𝜔𝑘𝑘)𝑆𝑆𝐿𝐿𝐹𝐹𝑌𝑌
𝜔𝜔𝑘𝑘𝐿𝐿𝐺𝐺𝑌𝑌

 0,683 

Sermaye yıpranma payı 0,023 olarak belirlenmektedir. Bu oran, yıllık olarak 

yaklaşık yüzde 9,1’e karşılık gelmekte olup çeyreklik dönemler itibariyle de yaklaşık 

yüzde 2,3’lük bir yıpranma payını ifade etmektedir. Model içindeki yatırım payı, 

yıpranma oranı ve kalıcı teknoloji şoku büyüme eğilimi dikkate alındığında; sermaye 

stokunun GSYH’ya oranı yaklaşık 8,3 civarında olup çeyreklik dönemler için oldukça 

makul bir orandır.152  

Daha önce bölüm 2.12’de bahsedilen yurtdışı ekonomi ile ilgili parametreler, 

AR(1) süreci izleyen denklemlerin EKK yöntemi ile dışsal olarak tahmin edilmesiyle 

modele dâhil edilmektedir. 

Model tahmininde kullanılan parametrelerin bir kısmıysa, ekonomi yazınında 

genelde kullanılan parametreler temel alınarak belirlenmektedir.153 DSGD model 

                                                 
152 Pirgan Matur (2014) çalışmasında farklı yıpranma payı ve teknoloji büyüme eğilimleri ile bu oranı 
7,8 olarak bulmuştur. 
153 Parametrelerin belirlenmesinde ve bir sonraki bölümdeki parametrelerin önsel dağılımlarının 
seçiminde, Bernanke, Gertler ve Gilchrist (1999), Smets ve Wouters (2003), Christiano, Eichenbaum 
ve Evans (2005), Adolfson ve ark. (2005), Smets ve Wouters (2007), Christoffel ve ark. (2008), 
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Türkiye’de, borçlanma biçiminin daha çok yerli veya yabancı para cinsinden 

olmasına göre, firmaların sahip oldukları öz kaynak/sermaye oranı ile ilgili yayınlanan 

herhangi bir istatistik bulunmamaktadır. Bu nedenle, bahse konu bu parametrelere bir 

yaklaşım değeri elde etmek için, TCMB’nin reel sektörde faaliyet gösteren firmalara 

ilişkin 2006-2015 dönemini kapsayan sektör bilançoları istatistikleri kullanılmaktadır. 

Bu bilançolar kapsamında, 2009 sonrası dönem için NACE. Rev.2. düzeyinde kırk 

sektör, 2009 öncesi dönem için NACE. Rev.1. düzeyinde 26 sektör kimliklerine göre 

incelenerek, firmaların daha çok yerli veya yabancı para cinsinden borçlanmalarına 

göre özkaynak/sermaye parametresi değerleri hesaplanmıştır. 

Bir takım parametrelerin değeri, tahmin süreci esnasında, bazı gözlem 

değişkenlerinin örneklem dönemi ortalama oranlarına bağlı olarak tahmin 

edilmektedir.150 İlgili gözlem değişkenlerinin ortalama oranları ve bu oranlara bağlı 

tahmin edilmiş parametrelerin sonsal dağılımları Tablo 3.3’te verilmekte olup 

aralarındaki ilişki aşağıdaki gibidir:151 

 Reel kur (𝜑𝜑), ihracatın GSYH içindeki oranına  

( 𝑆𝑆𝑃𝑃𝑥𝑥𝑋𝑋
𝑃𝑃𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑆𝑆𝐺𝐺𝐺𝐺)  uyacak şekilde belirlenmektedir. 

 Yıpranma oranı (𝛿𝛿), yatırımın GSYH içindeki oranına  

( 𝑃𝑃𝑖𝑖𝐼𝐼
𝑃𝑃𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑆𝑆𝐺𝐺𝐺𝐺) uyacak şekilde belirlenmektedir. 

 Emek arzı ölçek parametresi (𝐴𝐴𝐿𝐿), ortalama çalışma süresi oranıyla  
(𝐿𝐿𝜁𝜁) uyumlu olacak şekilde belirlenmektedir.  

 Girişimlerin hayatta kalma oranı (𝛾𝛾𝐺𝐺𝑃𝑃,𝐹𝐹𝑃𝑃), özkaynaklarının sermayelerine 

olan oranlarına  ( 𝑁𝑁𝐺𝐺𝑌𝑌,𝐹𝐹𝑌𝑌

𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑘𝑘′𝐾𝐾𝐺𝐺𝑌𝑌,𝐹𝐹𝑌𝑌) uyumlu olacak şekilde belirlenmektedir. 

 Yerli para cinsinden borçlanan firmaların toplam firmalar içindeki payı  
(𝜔𝜔𝑘𝑘), örneklem dönemindeki yabancı para cinsinden borçlanmanın yerli para 

cinsinden borçlanmaya oranıyla uyumlu olacak şekilde belirlenmektedir. 

                                                 
150 Christiano ve ark. (2011) çalışmasındaki yöntem kullanılmaktadır.  
151 Tahmin edilen diğer bütün parametreler 3.6.1 alt bölümünde anlatılmaktadır. 
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oranları ile uyumludur. Ayrıca, yerli para cinsinden borçlanan girişimcilerin oranı 

oldukça yüksektir. 
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parametresi 14,338 𝐿𝐿𝜁𝜁  0,211 

𝛾𝛾𝐺𝐺𝑌𝑌 Girişimcilerin hayatta 
kalma oranı, yerli para 0,925 

𝑁𝑁𝐺𝐺𝑌𝑌

𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑘𝑘′𝐾𝐾𝐺𝐺𝑌𝑌 0,450 
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Sermaye yıpranma payı 0,023 olarak belirlenmektedir. Bu oran, yıllık olarak 

yaklaşık yüzde 9,1’e karşılık gelmekte olup çeyreklik dönemler itibariyle de yaklaşık 

yüzde 2,3’lük bir yıpranma payını ifade etmektedir. Model içindeki yatırım payı, 

yıpranma oranı ve kalıcı teknoloji şoku büyüme eğilimi dikkate alındığında; sermaye 

stokunun GSYH’ya oranı yaklaşık 8,3 civarında olup çeyreklik dönemler için oldukça 

makul bir orandır.152  

Daha önce bölüm 2.12’de bahsedilen yurtdışı ekonomi ile ilgili parametreler, 

AR(1) süreci izleyen denklemlerin EKK yöntemi ile dışsal olarak tahmin edilmesiyle 

modele dâhil edilmektedir. 

Model tahmininde kullanılan parametrelerin bir kısmıysa, ekonomi yazınında 

genelde kullanılan parametreler temel alınarak belirlenmektedir.153 DSGD model 

                                                 
152 Pirgan Matur (2014) çalışmasında farklı yıpranma payı ve teknoloji büyüme eğilimleri ile bu oranı 
7,8 olarak bulmuştur. 
153 Parametrelerin belirlenmesinde ve bir sonraki bölümdeki parametrelerin önsel dağılımlarının 
seçiminde, Bernanke, Gertler ve Gilchrist (1999), Smets ve Wouters (2003), Christiano, Eichenbaum 
ve Evans (2005), Adolfson ve ark. (2005), Smets ve Wouters (2007), Christoffel ve ark. (2008), 
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3.4. Önsel Dağılımlar 

Modelde, 15 tanesi dışsal şokun standart sapması olmak üzere toplam 52 

parametre tahmin edilmektedir. Parametreler için önsel dağılımların seçiminde ve bu 

dağılımlara bağlı ortalama ve standart sapmaların belirlenmesinde geniş bir ekonomi 

yazını dikkate alınmaktadır.155Parametrelerden [0,1] aralığında olması beklenenlerin 

beta dağılımına, pozitif parametrelerin gamma dağılımına, şokların ters gamma 

dağılımına ve geriye kalan parametrelerinse normal dağılıma sahip olduğu 

varsayılmaktadır. Parametrelerin seçilen önsel dağılımları ve ilgili değerleri 3.6 

bölümünde sunulmakta olan sonsal dağılımlarla birlikte Tablo 3.4 ve Tablo 3.5’te 

gösterilmektedir.   

Dışsal şok süreçlerinin hareket yasasını şekillendiren parametreler (standart 

sapmalar) hakkındaki inanışları, DSGD modellerinin Bayesci yöntemle tahmin edilme 

sürecinde formüle etmek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle, şokların büyüklüğünün 

belirlenmesi olabildiğince serbest bir şekilde gözlem verilerine bırakılmaktadır.156 

Buna bağlı olarak şokların standart sapmalarına 2 değeri atanmaktadır.  

Nihai tüketim malı, yatırım ve ihracat için ithal malı ile ilgili fiyat yapışkanlığı 

parametresi 0,5 olarak belirlenmiştir. Bu parametre değeri fiyatların yıl içinde iki defa 

arttığını ifade etmektedir. Ücretler, ihracat ve tüketim için ithal malı ile ilgili fiyat 

yapışkanlığı parametresiyse 0,667 olarak belirlenmiştir. Bu değer, fiyatların 9 aylık 

sürelerle arttığını ifade etmektedir. Bu parametrelerin önselleriyle ilgili belirsizlik 

nispeten düşük tutularak standart sapmalar 0,075 olarak belirlenmiştir. Bunun tek 

istisnası, yatırım için ithalat malı parametresidir. Yatırım verisinin oynaklığının fazla 

olması ve yatırım uyarlama maliyetleri önsellerinin düşük tutulması nedeniyle ilgili 

parametrenin standart sapması, belirsizliğin kısmen biraz daha yüksek olduğu, 0,1 

değeri olarak belirlenmiştir.  

                                                 
155 Parametrelerin önsel dağılımlarının seçiminde öncelikli olarak Bernanke, Gertler ve Gilchrist (1999), 
Smets ve Wouters (2003), Christiano, Eichenbaum ve Evans (2005), Adolfson ve ark. (2005), Smets ve 
Wouters (2007), Christoffel ve ark. (2008), Christiano ve ark. (2011) ve Adolsfon ve ark. (2013) başta 
olmak üzere, Tiryaki (2010), Alp ve Elekdağ (2011), Çebi (2011), Yüksel (2013), Bari (2013) ve Pirgan 
Matur (2014) çalışmalarından faydalanılmıştır.  
156 Adolfson ve ark., 2005:27 
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çalışmalarının büyük çoğunluğunda parametrelerin bir kısmının belirlenmesi için bu 

yöntem kullanılmaktadır. Bu kapsamda, ihracat ürünleri dışında kalan bütün ürünlerin 

kâr oranları 1,2 olarak alınmaktadır. İhracat ürünleri için bu oran 1,05 olarak 

kullanılmaktadır. Daha düşük bir oran kullanılmasının nedeni ihracat ürünlerinin daha 

önce hem yerli üretim hem de ithalat yoluyla fiyat artışına maruz kaldığı için bir 

anlamda çifte sayımın önüne geçmektir. Ülke risk primi esnekliği 0,001 olarak kabul 

edilmektedir. Girişimcilere yapılan transfer ödemelerinin GSYH’ya oranı yüzde 0,05 

olarak belirlenmektedir.  

DSGD modeli tahminindeki önemli parametrelerden bir diğeri tüketim 

alışkanlığı derecesidir. Bu parametrenin mikro temelli bir parametre olmayışı ve 

makroekonomik varsayımlar üzerinden kullanılıyor olması nedeniyle, DSGD 

modellerinin içindeki varlığıyla ilgili tartışma hâlâ devam etmektedir.154 Buna karşın 

sonuçlar üzerinde olumlu yönde katkılar yapması nedeniyle genellikle modelin teorik 

yapısı içinde kullanılmaktadır. Yazında, bu parametreye 0,6 ile 0,75 arasında değişen 

değerler atanmaktadır. Tüketim alışkanlık derecesi parametresi için bu çalışmada 0,7 

değeri belirlenmiştir. Emek arzının ters Frisch esnekliği için 1 değeri atanmıştır. 

Son olarak yerli ve yabancı para cinsinden verilen krediler için izleme değeri 

parametrelerinin atanmasında da yazın dikkate alınmaktadır. İlk etapta bu parametreler 

model içinde tahmin edilmek istense de özellikle Türkiye’deki yerli ve yabancı para 

cinsinden verilen kredilerdeki geri dönmeme oranı arasındaki büyük tutarsızlık ve geri 

dönmeyen kredi oranı ile faiz farkı arasındaki yetersiz ilişki bu parametreleri tahmin 

etmeyi oldukça zorlaştırmaktadır. Bu nedenle bu konuda özellikle yol gösterici olan 

çalışmalar dikkate alınarak izleme maliyeti oranı, yerli para cinsinden verilen krediler 

için 0,2, yabancı para cinsinden krediler içinse 0,6 olarak ayarlanmıştır. Yabancı para 

cinsinden kredilerdeki bu oranın daha yüksek seçilmesinin nedeni, daha büyük faiz 

farkı oranına ulaşma çabasından kaynaklanmaktadır. 

                                                 
Christiano ve ark. (2011) ve Adolsfon ve ark. (2013) başta olmak üzere, Tiryaki (2010), Alp ve Elekdağ 
(2011), Çebi (2011), Yüksel (2013), Bari (2013) ve Pirgan Matur (2014) çalışmaları öncelikli olarak 
dikkate alınmaktadır.  
154 Romer, 2012:361 
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3.4. Önsel Dağılımlar 

Modelde, 15 tanesi dışsal şokun standart sapması olmak üzere toplam 52 

parametre tahmin edilmektedir. Parametreler için önsel dağılımların seçiminde ve bu 

dağılımlara bağlı ortalama ve standart sapmaların belirlenmesinde geniş bir ekonomi 

yazını dikkate alınmaktadır.155Parametrelerden [0,1] aralığında olması beklenenlerin 

beta dağılımına, pozitif parametrelerin gamma dağılımına, şokların ters gamma 

dağılımına ve geriye kalan parametrelerinse normal dağılıma sahip olduğu 

varsayılmaktadır. Parametrelerin seçilen önsel dağılımları ve ilgili değerleri 3.6 

bölümünde sunulmakta olan sonsal dağılımlarla birlikte Tablo 3.4 ve Tablo 3.5’te 

gösterilmektedir.   

Dışsal şok süreçlerinin hareket yasasını şekillendiren parametreler (standart 

sapmalar) hakkındaki inanışları, DSGD modellerinin Bayesci yöntemle tahmin edilme 

sürecinde formüle etmek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle, şokların büyüklüğünün 

belirlenmesi olabildiğince serbest bir şekilde gözlem verilerine bırakılmaktadır.156 

Buna bağlı olarak şokların standart sapmalarına 2 değeri atanmaktadır.  

Nihai tüketim malı, yatırım ve ihracat için ithal malı ile ilgili fiyat yapışkanlığı 

parametresi 0,5 olarak belirlenmiştir. Bu parametre değeri fiyatların yıl içinde iki defa 

arttığını ifade etmektedir. Ücretler, ihracat ve tüketim için ithal malı ile ilgili fiyat 

yapışkanlığı parametresiyse 0,667 olarak belirlenmiştir. Bu değer, fiyatların 9 aylık 

sürelerle arttığını ifade etmektedir. Bu parametrelerin önselleriyle ilgili belirsizlik 

nispeten düşük tutularak standart sapmalar 0,075 olarak belirlenmiştir. Bunun tek 

istisnası, yatırım için ithalat malı parametresidir. Yatırım verisinin oynaklığının fazla 

olması ve yatırım uyarlama maliyetleri önsellerinin düşük tutulması nedeniyle ilgili 

parametrenin standart sapması, belirsizliğin kısmen biraz daha yüksek olduğu, 0,1 

değeri olarak belirlenmiştir.  

                                                 
155 Parametrelerin önsel dağılımlarının seçiminde öncelikli olarak Bernanke, Gertler ve Gilchrist (1999), 
Smets ve Wouters (2003), Christiano, Eichenbaum ve Evans (2005), Adolfson ve ark. (2005), Smets ve 
Wouters (2007), Christoffel ve ark. (2008), Christiano ve ark. (2011) ve Adolsfon ve ark. (2013) başta 
olmak üzere, Tiryaki (2010), Alp ve Elekdağ (2011), Çebi (2011), Yüksel (2013), Bari (2013) ve Pirgan 
Matur (2014) çalışmalarından faydalanılmıştır.  
156 Adolfson ve ark., 2005:27 
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3.5. Ölçüm Denklemleri 

Model tahminine geçmeden önce daha tutarlı sonuçlar elde etmek açısından 

atılabilecek bir diğer adım, modele ölçüm eşitliklerinin yerleştirilmesidir.157 Bayesci 

tahmin yönteminde standart izlenen yollardan birisi olarak nitelendirilebilecek bu 

yöntemde modele dışsal olarak giren gözlem verileri, aynı verilerin model içindeki 

içsel değişkenleri ile ilişkilendirilirken içinde hata terimlerinin yer aldığı ölçüm 

denklemleri kullanılmaktadır. Hata terimlerinin bu şekilde kullanılmasının arkasında 

bir takım teknik nedenler bulunmaktadır. Model denklemleri tarafından ortaya 

konulan kısıtlar nedeniyle modelin tahminleriyle gözlem verileri arasında belirli 

uyuşmazlıklar ortaya çıktığında hata terimleri belirleme sorunlarını açıklamada 

kullanılabilir.  Öte yandan, ölçüm hataları, gözlemlenen değişkenlerin sayısının 

yapısal şokların sayısını aşması durumunda, stokastik tekillik problemini ortadan 

kaldırabilir. Bununla birlikte, ölçüm hatalarını kullanmanın başlıca nedenleri özellikle 

bazı gözlem verilerinde izlenen çok yüksek oynaklık ve ulusal hesaplar verilerindeki 

dönemden döneme görülen güçlü düzeltme eğilimleridir. Ölçüm eşitliklerinin genel 

yapısı aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 

İ𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛ş 𝑛𝑛ö𝑧𝑧𝑧𝑧𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑣𝑣𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑣𝑣𝑛𝑛 − 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 + 

𝐷𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑 𝑛𝑛𝑛𝑛ğ𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑛𝑛𝑛𝑛𝑧𝑧 𝑛𝑛𝑛𝑛ğ𝑛𝑛ş𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛𝑛ğ𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛                                              (3.20) 

Yurtiçi faiz oranı dışındaki bütün gözlem verilerinin eşitliklerinde ölçüm hatası 

terimine yer verilmektedir. Ölçüm hatalarının varyansı, her bir gözlem veri serisindeki 

varyansın yüzde 10’una tekabül edecek şekilde ayarlanmaktadır. Aşağıda 19 ölçüm 

eşitliği aracılığıyla model değişkenlerinin gözlem verileriyle nasıl bağlantı kurduğu 

gösterilmektedir. Gözlem verilerinin yapısı yüzde değişimler şeklinde olduğundan 

dolayı, çeyreklik ve yıllıklandırılmış olarak ifade edilmelerine göre, ilgili model 

değişkenleri 100 veya 400 ile çarpılmaktadır. Öncelikli olarak enflasyon oranları ile 

ilgili gözlem değişkenleri için ölçüm eşitliği aşağıdaki gibi yazılabilir: 

𝜋𝜋𝑡𝑡
𝑗𝑗,𝑔𝑔ö𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑣𝑣𝑧𝑧𝑣𝑣𝑣𝑣 = 400𝑧𝑧𝑀𝑀𝑛𝑛π𝑡𝑡

𝑗𝑗 − 400𝑧𝑧𝑀𝑀𝑛𝑛�̅�𝜋 + 𝜀𝜀𝑡𝑡𝜋𝜋
𝑗𝑗 ,   𝑗𝑗 ∈ (𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐻𝐻,𝐶𝐶, 𝐼𝐼,𝑀𝑀,𝐶𝐶∗)            (3.21) 

                                                 
157 Adolfson ve ark. (2013) çalışmasındaki yöntem kullanılmıştır. 
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Geçmiş dönem enflasyonuna endeksleme parametresinin ilgili ortalamaları ve 

standart sapması sırasıyla 0,5 ve 0,1 olarak seçilmiştir. 

Yatırım uyarlama maliyeti parametresinin önsel dağılımı, 4 ortalama ve 1,5 

standart sapma değerleri ile belirlenmiştir. Sermaye kullanım parametresinin önsel 

dağılımı içinse, hem yerli hem de yabancı para cinsinden sermaye için 0,5 ortalama ve 

0,15 standart sapma değerleri seçilmiştir. 

Taylor kuralı parametreleri yazında, ekonomilerin kendisine has yapısına bağlı 

olarak farklı değerler alabilmektedir. Türkiye ekonomisi için Taylor tepki 

fonksiyonundaki faizin enflasyona tepkisini yönlendiren parametrenin değeri 1,7 

ortalama ve 0,1 standart hata ile belirlenmiştir. Bu parametrenin benzer çalışmalara 

oranla daha yüksek belirlenmesinin altında yatan neden, özellikle yüksek enflasyon 

görülen Türkiye ekonomisinde, TCMB’nin enflasyona yönelik aktif bir politika 

izlediği varsayımıdır. Yine Taylor tepki fonksiyonundaki faizin kalıcılık parametresi 

önseli için 0,7 ortalama ve 0,05 standart sapma değerleri seçilmiştir. Faizin çıktı 

açığına tepkisini ölçen parametrenin önseli için 0,15 ortalama ve 0,01 standart sapma 

değerleri atanmıştır. 

Yatırım, tüketim, ihracat, yurtdışı talep ve sermaye servisi için dönemler arası 

ikame esneklikleri parametreleri diğer parametrelerde olduğu gibi geniş bir yazın 

dikkate alınarak seçilmiştir. Yatırım hariç diğer bütün parametre önselleri için 1,5 

ortalama ve 0,1 standart sapma değerleri belirlenmiştir. Bu değer yatırım parametresi 

önseli için 2,5 ortalama ve 0,5 standart hata şeklindedir.  

Dışsal fiyat artışı şoklarının kalıcılık katsayısı önselleri 0,5 ortalama ve 0,1 

standart sapma değerleri ile belirlenmiştir. Geçici teknoloji, yatırımın marjinal 

etkinliği, tüketim tercihi, kamu harcaması ve emek tercihi şoku kalıcılık katsayıları 

önselleri için 0,75 ortalama ve 0,075 standart sapma değerleri seçilmiştir. Kalıcı 

teknoloji şoku kalıcılık katsayısı ve standart sapması nispeten daha büyük değerler 

olan 0,9 ve 0,02 değerleri atanmıştır. Değerlerin daha büyük atanmasının altında şokun 

süreklilik etkisinin daha fazla olacağı varsayımı yatmaktadır. Yerli ve yabancı para 

cinsinden borçlanan girişimcilerin özkaynaklarına gelen şoklar için önsellerin ilgili 

değerleri, sırasıyla 0,5 ve 0,075’tir.  



 

  98 
 

3.5. Ölçüm Denklemleri 

Model tahminine geçmeden önce daha tutarlı sonuçlar elde etmek açısından 

atılabilecek bir diğer adım, modele ölçüm eşitliklerinin yerleştirilmesidir.157 Bayesci 

tahmin yönteminde standart izlenen yollardan birisi olarak nitelendirilebilecek bu 

yöntemde modele dışsal olarak giren gözlem verileri, aynı verilerin model içindeki 

içsel değişkenleri ile ilişkilendirilirken içinde hata terimlerinin yer aldığı ölçüm 

denklemleri kullanılmaktadır. Hata terimlerinin bu şekilde kullanılmasının arkasında 
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kullanılabilir.  Öte yandan, ölçüm hataları, gözlemlenen değişkenlerin sayısının 

yapısal şokların sayısını aşması durumunda, stokastik tekillik problemini ortadan 

kaldırabilir. Bununla birlikte, ölçüm hatalarını kullanmanın başlıca nedenleri özellikle 

bazı gözlem verilerinde izlenen çok yüksek oynaklık ve ulusal hesaplar verilerindeki 

dönemden döneme görülen güçlü düzeltme eğilimleridir. Ölçüm eşitliklerinin genel 

yapısı aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 
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Yurtiçi faiz oranı dışındaki bütün gözlem verilerinin eşitliklerinde ölçüm hatası 

terimine yer verilmektedir. Ölçüm hatalarının varyansı, her bir gözlem veri serisindeki 

varyansın yüzde 10’una tekabül edecek şekilde ayarlanmaktadır. Aşağıda 19 ölçüm 

eşitliği aracılığıyla model değişkenlerinin gözlem verileriyle nasıl bağlantı kurduğu 

gösterilmektedir. Gözlem verilerinin yapısı yüzde değişimler şeklinde olduğundan 

dolayı, çeyreklik ve yıllıklandırılmış olarak ifade edilmelerine göre, ilgili model 

değişkenleri 100 veya 400 ile çarpılmaktadır. Öncelikli olarak enflasyon oranları ile 

ilgili gözlem değişkenleri için ölçüm eşitliği aşağıdaki gibi yazılabilir: 

𝜋𝜋𝑡𝑡
𝑗𝑗,𝑔𝑔ö𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑣𝑣𝑧𝑧𝑣𝑣𝑣𝑣 = 400𝑧𝑧𝑀𝑀𝑛𝑛π𝑡𝑡

𝑗𝑗 − 400𝑧𝑧𝑀𝑀𝑛𝑛�̅�𝜋 + 𝜀𝜀𝑡𝑡𝜋𝜋
𝑗𝑗 ,   𝑗𝑗 ∈ (𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐻𝐻,𝐶𝐶, 𝐼𝐼,𝑀𝑀,𝐶𝐶∗)            (3.21) 

                                                 
157 Adolfson ve ark. (2013) çalışmasındaki yöntem kullanılmıştır. 
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politika faiz oranının birebir Türkiye ekonomisi için dış faiz oranını yansıtmıyor 

olmasından kaynaklanmaktadır. 

Diğer gözlem verileri ücret, ortalama çalışma saati, yerli ve yabancı para 

cinsinden kredilerin faiz farkı ve döviz kuru için ölçüm eşitlikleri, sırasıyla aşağıdaki 

gibi verilmektedir: 

∆ log𝑊𝑊𝑡𝑡
𝑔𝑔ö𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑣𝑣𝑧𝑧𝑣𝑣𝑣𝑣 = 100(log (μ𝑧𝑧,𝑡𝑡/𝜇𝜇𝑧𝑧) + log (𝜋𝜋𝑡𝑡/�̅�𝜋) + ∆ log𝑤𝑤𝑡𝑡) + 𝜀𝜀𝑡𝑡𝑤𝑤           (3.26) 

∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝐻𝐻𝑡𝑡
𝑔𝑔ö𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑣𝑣𝑧𝑧𝑣𝑣𝑣𝑣 = 100∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐻𝐻𝑡𝑡) + 𝜀𝜀𝑡𝑡𝐻𝐻                                                                    (3.27) 

∆ log𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
𝑌𝑌𝑌𝑌,𝐹𝐹𝑌𝑌𝑔𝑔ö𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑣𝑣. = 100∆ log𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌,𝐹𝐹𝑌𝑌 + 𝜀𝜀𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌,𝐹𝐹𝑌𝑌                                            (3.28) 

∆ log 𝑆𝑆𝑡𝑡
𝑔𝑔ö𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑣𝑣𝑧𝑧𝑣𝑣𝑣𝑣 = 100𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑠𝑠𝑡𝑡|𝑠𝑠) + 𝜀𝜀𝑡𝑡𝑆𝑆,                                                                    (3.29) 

Model içindeki ücret (𝑤𝑤𝑡𝑡) artış oranı, ücret artışı gözlem verisiyle 

ilişkilendirilirken ölçüm hatasının yanı sıra kalıcı teknoloji şoku artış oranının ve ara 

malı enflasyon oranının kararlı dengelerinden sapmaları da dikkate alınmaktadır. 

Geriye kalan ortalama çalışma saati, yerli ve yabancı para cinsinden kredilerin faiz 

farkı ve döviz kuru içsel değişkenlerinin tamamının artış oranları benzer şekilde ilgili 

ölçüm hataları ((𝜀𝜀𝑡𝑡𝑘𝑘,𝑘𝑘 ∈ (𝐻𝐻,𝑌𝑌𝑌𝑌,𝐹𝐹𝑌𝑌,𝐸𝐸 )) ile toplanarak gözlem verileri artış 

oranlarıyla ilişkilendirilmektedir. 

3.6. Tahmin Sonuçları 

3.6.1. Parametrelerin sonsal dağılım değerleri 

Tablo 3.4 ve Tablo 3.5’te modelin tahmin edilmiş parametrelerinin ve dışsal 

şokların sonsal ortalamaları gösterilmektedir. Ayrıca, parametrelerin önsel ve sonsal 

dağılımlarının birlikte gösterildiği grafiklere Ek 9’da yer verilmektedir. Parametrelerin 

sonsal dağılımları Metropolis-Hastings algoritması kullanılarak yüzde 90 güven 

aralığı ile tahmin edilmiştir. Sonuçlar 400 bin çekimden ilk 200 bininin devre dışı 

bırakıldığı ve tek bağımsız zincir seçeneği kullanılarak Markov Zincir Monte Carlo 

yöntemine bağlı olarak belirlenmiştir.  
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Enflasyon oranlarının tamamı model içinde yıllıklandırılmış olarak ifade 

edilmektedir. Milli gelir, yatırım ve ithalat deflatörleri ile iç ve dış tüketici fiyatları 

enflasyonu model değişkenleri (π𝑡𝑡
𝑗𝑗), ilgili kararlı denge enflasyon oranı (π𝑡𝑡

𝑗𝑗) çıkarılıp 

ölçüm hatası terimi (𝜀𝜀𝑡𝑡𝜋𝜋
𝑗𝑗) ile toplanarak gözlem verileriyle ilişkilendirilmektedir. 

Enflasyon oranlarının tek istisnası ihracat fiyatlarıdır. Bunun nedeni ihracat 

fiyatlarının model içinde yabancı para cinsinden ifade edilmesine karşın ihracat 

enflasyonu gözlem verisinin yerli para cinsinden olmasıdır. Buna bağlı olarak ilgili 

ölçüm eşitliği aşağıdaki gibi yazılabilir: 

𝜋𝜋𝑡𝑡
𝑋𝑋,𝑔𝑔ö𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑣𝑣𝑧𝑧𝑣𝑣𝑣𝑣 = 400𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙π𝑡𝑡𝑋𝑋 − 400𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙�̅�𝜋 + 𝜀𝜀𝑡𝑡𝜋𝜋

𝑋𝑋 + 400log (𝑠𝑠𝑡𝑡)                             (3.22) 

İhracat enflasyonu için ölçüm eşitliğinin bir önceki eşitlikten tek farkı 

yıllıklandırılmış kur artışının (𝑠𝑠𝑡𝑡) da eşitliğe dâhil edilmesidir. 

Reel gözlem verileriyle ilgili ölçüm eşitlikleri aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 

∆ log 𝑗𝑗𝑡𝑡
𝑔𝑔ö𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑣𝑣𝑧𝑧𝑣𝑣𝑣𝑣 = 100(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙μ𝑡𝑡

𝑗𝑗 − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝜇𝜇𝑧𝑧) + ∆ log 𝑗𝑗𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑡𝑡
𝑗𝑗 ,    

  𝑗𝑗 ∈ (𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺,𝐶𝐶, 𝐼𝐼,𝑋𝑋,𝑀𝑀, ,𝐺𝐺∗)                                                                                           (3.23) 

Önceki bölümlerde de bahsedildiği üzere reel gözlem verilerinin model 

içindeki ilgili içsel değişkenleri kalıcı teknoloji şokuyla durağanlaştırılmaktadır. Bu 

nedenle, ilgili içsel değişkenin artış oranı gözlem verisi artış oranı ile ilişkilendirilirken 

herhangi bir 𝑡𝑡 zamanındaki kalıcı teknoloji şokunun büyüme eğiliminin kararlı 

dengesinden sapma oranı (100(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙μ𝑡𝑡
𝑗𝑗 − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝜇𝜇𝑧𝑧)) ve ölçüm hatası (𝜀𝜀𝑡𝑡

𝑗𝑗) içsel değişken 

(𝑗𝑗𝑡𝑡) artış oranına eklenmektedir. 

Yurtiçi ve yurtdışı faiz oranları için oluşturulmuş ölçüm eşitlikleri sırasıyla 

aşağıdaki gibi gösterilebilir: 

𝑅𝑅𝑡𝑡
𝑔𝑔ö𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑣𝑣𝑧𝑧𝑣𝑣𝑣𝑣 = 400(𝑅𝑅𝑡𝑡 − 𝑅𝑅)                                                                                          (3.24) 

𝑅𝑅𝑡𝑡
∗,𝑔𝑔ö𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑣𝑣𝑧𝑧𝑣𝑣𝑣𝑣 = 400(𝑅𝑅𝑡𝑡∗ − 𝑅𝑅∗) + 𝜀𝜀𝑡𝑡𝑅𝑅

∗                                                                           (3.25) 

3.24 ve 3.25 eşitliklerinden de görüleceği üzere, yurtiçi faiz oranı (𝑅𝑅𝑡𝑡) için 

herhangi bir hata ölçüm hatası kullanılmazken yurtdışı faiz oranı (𝑅𝑅𝑡𝑡∗) için ölçüm 

hatasına yer verilmektedir. Bunun altında yatan neden, model içinde kullanılan Fed 
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politika faiz oranının birebir Türkiye ekonomisi için dış faiz oranını yansıtmıyor 

olmasından kaynaklanmaktadır. 

Diğer gözlem verileri ücret, ortalama çalışma saati, yerli ve yabancı para 

cinsinden kredilerin faiz farkı ve döviz kuru için ölçüm eşitlikleri, sırasıyla aşağıdaki 

gibi verilmektedir: 

∆ log𝑊𝑊𝑡𝑡
𝑔𝑔ö𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑣𝑣𝑧𝑧𝑣𝑣𝑣𝑣 = 100(log (μ𝑧𝑧,𝑡𝑡/𝜇𝜇𝑧𝑧) + log (𝜋𝜋𝑡𝑡/�̅�𝜋) + ∆ log𝑤𝑤𝑡𝑡) + 𝜀𝜀𝑡𝑡𝑤𝑤           (3.26) 

∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝐻𝐻𝑡𝑡
𝑔𝑔ö𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑣𝑣𝑧𝑧𝑣𝑣𝑣𝑣 = 100∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐻𝐻𝑡𝑡) + 𝜀𝜀𝑡𝑡𝐻𝐻                                                                    (3.27) 

∆ log𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
𝑌𝑌𝑌𝑌,𝐹𝐹𝑌𝑌𝑔𝑔ö𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑣𝑣. = 100∆ log𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌,𝐹𝐹𝑌𝑌 + 𝜀𝜀𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌,𝐹𝐹𝑌𝑌                                            (3.28) 

∆ log 𝑆𝑆𝑡𝑡
𝑔𝑔ö𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑣𝑣𝑧𝑧𝑣𝑣𝑣𝑣 = 100𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑠𝑠𝑡𝑡|𝑠𝑠) + 𝜀𝜀𝑡𝑡𝑆𝑆,                                                                    (3.29) 

Model içindeki ücret (𝑤𝑤𝑡𝑡) artış oranı, ücret artışı gözlem verisiyle 

ilişkilendirilirken ölçüm hatasının yanı sıra kalıcı teknoloji şoku artış oranının ve ara 

malı enflasyon oranının kararlı dengelerinden sapmaları da dikkate alınmaktadır. 

Geriye kalan ortalama çalışma saati, yerli ve yabancı para cinsinden kredilerin faiz 

farkı ve döviz kuru içsel değişkenlerinin tamamının artış oranları benzer şekilde ilgili 

ölçüm hataları ((𝜀𝜀𝑡𝑡𝑘𝑘,𝑘𝑘 ∈ (𝐻𝐻,𝑌𝑌𝑌𝑌,𝐹𝐹𝑌𝑌,𝐸𝐸 )) ile toplanarak gözlem verileri artış 

oranlarıyla ilişkilendirilmektedir. 

3.6. Tahmin Sonuçları 

3.6.1. Parametrelerin sonsal dağılım değerleri 

Tablo 3.4 ve Tablo 3.5’te modelin tahmin edilmiş parametrelerinin ve dışsal 

şokların sonsal ortalamaları gösterilmektedir. Ayrıca, parametrelerin önsel ve sonsal 

dağılımlarının birlikte gösterildiği grafiklere Ek 9’da yer verilmektedir. Parametrelerin 

sonsal dağılımları Metropolis-Hastings algoritması kullanılarak yüzde 90 güven 

aralığı ile tahmin edilmiştir. Sonuçlar 400 bin çekimden ilk 200 bininin devre dışı 

bırakıldığı ve tek bağımsız zincir seçeneği kullanılarak Markov Zincir Monte Carlo 

yöntemine bağlı olarak belirlenmiştir.  
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Tablo 3.5. Dışsal Şokların Kalıcılık ve Standart Sapma Parametrelerinin 
Tahminleri 

Parametre Tanım Dağılım Önsel Dağılımlar        Sonsal Dağılımlar 

   Ortalama Std. 
Sapma Ortalama Güven Aralığı 

(%90) 

𝜌𝜌𝜇𝜇𝑧𝑧 
Kalıcılık, kalıcı 
teknoloji Beta 0,90 0,02 0,855 0,816 0,895 

𝜌𝜌𝜀𝜀  Kalıcılık, geçici 
teknoloji Beta 0,75 0,075 0,469 0,365 0,568 

𝜌𝜌𝛾𝛾 Kalıcılık, yatırımın mrj. 
etkinliği Beta 0,75 0,075 0,541 0,438 0,648 

𝜌𝜌𝜉𝜉𝑐𝑐 Kalıcılık, tüketim 
tercihi Beta 0,75 0,075 0,519 0,392 0,647 

𝜌𝜌𝜉𝜉ℎ  Kalıcılık, emek tercihi Beta 0,75 0,075 0,730 0,650 0,812 

𝜌𝜌�̃�𝜙 Kalıcılık, ülke risk 
primi Beta 0,75 0,075 0,950 0,934 0,967 

𝜌𝜌𝑔𝑔 Kalıcılık, kamu 
harcaması Beta 0,75 0,075 0,752 0,636 0,880 

𝜌𝜌𝛾𝛾𝑌𝑌𝑌𝑌  Kalıcılık, girişimci 
özkaynağı, YP Beta 0,5 0,075 0,502 0,385 0,625 

𝜌𝜌𝛾𝛾𝐹𝐹𝑌𝑌  Kalıcılık, girişimci 
özkaynağı, FP Beta 0,5 0,075 0,566 0,450 0,684 

𝜌𝜌𝜏𝜏𝑥𝑥  Kalıcılık, ihracat fiyat 
artışı Beta 0,5 0,1 0,311 0,179 0,432 

𝜌𝜌𝜏𝜏𝑚𝑚𝑐𝑐  Kalıcılık, tüketim ith. 
fiyat artışı Beta 0,5 0,1 0,500 0,337 0,667 

𝜌𝜌𝜏𝜏𝑚𝑚𝑚𝑚 Kalıcılık, yatırım ith. 
fiyat artışı Beta 0,5 0,1 0,360 0,226 0,485 

𝜌𝜌𝜏𝜏𝑚𝑚𝑥𝑥  Kalıcılık, ihracat ith. 
fiyat artışı Beta 0,5 0,1 0,339 0,214 0,461 

𝜌𝜌𝜏𝜏𝑑𝑑  Kalıcılık, yerli üretim 
fiyat artışı Beta 0,5 0,1 0,375 0,241 0,504 

𝜎𝜎𝜇𝜇𝑧𝑧 Kalıcı teknoloji T. Gamma 0,3 2 0,521 0,247 0,770 

𝜎𝜎𝜀𝜀 Geçici teknoloji T. Gamma 0,65 2 1,586 1,349 1,834 

𝜎𝜎𝛾𝛾 Yatırımın mrj. etkinliği T. Gamma 0,3 2 0,158 0,119 0,193 

𝜎𝜎𝜉𝜉𝑐𝑐 Tüketim tercihi T. Gamma 0,3 2 0,602 0,506 0,689 

𝜎𝜎𝜉𝜉ℎ  Emek tercihi T. Gamma 0,3 2 2,410 1,891 3,695 

𝜎𝜎�̃�𝜙 Ülke risk primi T. Gamma 0,3 2 0,227 0,176 0,276 

𝜎𝜎𝜖𝜖𝑅𝑅 Para politikası T. Gamma 0,3 2 0,354 0,297 0,410 

𝜎𝜎𝜏𝜏𝑑𝑑 Yerli üretim fiyat artışı T. Gamma 0,65 2 0,739 0,401 1,070 

𝜎𝜎𝜏𝜏𝑥𝑥 İhracat fiyat artışı T. Gamma 0,65 2 0,461 0,293 0,617 

𝜎𝜎𝜏𝜏𝑚𝑚𝑐𝑐 Tüketim ith. fiyat artışı T. Gamma 0,65 2 1,499 0,157 3,412 

𝜎𝜎𝜏𝜏𝑚𝑚𝑚𝑚 Yatırım ith. fiyat artışı T. Gamma 0,65 2 0,310 0,216 0,399 

𝜎𝜎𝜏𝜏𝑚𝑚𝑥𝑥 İhracat ith. fiyat artışı T. Gamma 0,85 2 2,863 1,945 3,766 

𝜎𝜎𝛾𝛾𝑌𝑌𝑌𝑌  Girişimci refahı, YP T. Gamma 0,65 2 0,415 0,163 0,673 

𝜎𝜎𝛾𝛾𝐹𝐹𝑌𝑌  Girişimci refahı, FP T. Gamma 0,65 2 1,114 0,820 1,432 

𝜎𝜎𝑔𝑔 Kamu harcaması T. Gamma 0,5 2 2,225 0,118 6,364 
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Tablo 3.4. Yapısal Parametre Tahminleri (Önsel ve Sonsal Dağılımlar) 
Parametre Tanım Dağılım Önsel Dağılımlar            Sonsal Dağılımlar 

   Ortalama 
Std. 
Sapma 

Ortalama Güven Aralığı (%90) 

𝜀𝜀𝑑𝑑 Calvo yurtiçi üretim Beta 0,5 0,075 0,745 0,684 0,806 

𝜀𝜀𝑥𝑥 Calvo, ihracat malı Beta 0,667 0,075 0,430 0,339 0,509 

𝜀𝜀𝑚𝑚𝑚𝑚 
Calvo tüketim malı 
ithalatı 

Beta 0,667 0,075 0,819 0,741 0,897 

𝜀𝜀𝑚𝑚𝑚𝑚 Calvo yatırım malı ithalatı Beta 0,5 0,1 0,197 0,126 0,263 

𝜀𝜀𝑚𝑚𝑥𝑥 Calvo ihracat malı girdisi Beta 0,5 0,075 0,329 0,236 0,413 

𝜀𝜀𝑤𝑤 Calvo, ücretler Beta 0,667 0,075 0,818 0,768 0,869 

𝜅𝜅𝑑𝑑 Endeksleme, yurtiçi Beta 0,5 0,1 0,314 0,186 0,435 

𝜅𝜅𝑥𝑥 Endeksleme, ihracat Beta 0,5 0,1 0,235 0,133 0,336 

𝜅𝜅𝑚𝑚𝑚𝑚 
Endeksleme, tüketim 
ithalatı 

Beta 0,5 0,1 0,499 0,336 0,674 

𝜅𝜅𝑚𝑚𝑚𝑚 
Endeksleme, yatırım 
ithalatı 

Beta 0,5 0,1 0,466 0,296 0,625 

𝜅𝜅𝑚𝑚𝑥𝑥 Endeksleme, ihracat 
ithalatı 

Beta 0,5 0,1 0,454 0,289 0,612 

𝜅𝜅𝑤𝑤 Endeksleme, ücretler Beta 0,5 0,1 0,367 0,236 0,497 

𝑆𝑆′′ Yatırım uyarlama maliyeti Normal 0,4 0,15 0,043 0,036 0,051 

𝜎𝜎𝑎𝑎,𝑌𝑌𝑌𝑌 
Sermaye kullanım 
fonksiyonu, YP 

Gamma 0,5 0,15 0,386 0,251 0,511 

𝜎𝜎𝑎𝑎,𝐹𝐹𝑌𝑌 Sermaye kullanım 
fonksiyonu, FP 

Gamma 0,5 0,15 0,758 0,493 1,010 

𝜌𝜌𝑅𝑅 
Taylor gecikmeli faiz 
oranı 

Beta 0,7 0,05 0,821 0,788 0,853 

𝑟𝑟𝜋𝜋 Taylor, enflasyon  Normal 1,7 0,1 1,207 1,066 1,315 

𝑟𝑟𝑦𝑦 Taylor, çıktı açığı Normal 0,15 0,01 0,153 0,137 0,169 

𝜂𝜂𝑚𝑚 İkame esnekliği, yatırım Gamma 1,5 0,1 1,425 1,276 1,583 

𝜂𝜂𝑦𝑦 İkame esnekliği, yabancı Gamma 1,5 0,1 1,730 1,578 1,875 

𝑛𝑛𝑚𝑚 İkame esnekliği, tüketim Gamma 1,5 0,1 1,571 1,387 1,746 

𝜂𝜂𝑥𝑥 İkame esnekliği, ihracat Gamma 1,5 0,1 1,215 1,076 1,359 

𝑛𝑛𝑘𝑘 İkame esnekliği, sermaye 
hizmeti 

Gamma 2,5 0,5 2,992 2,131 3,840 
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Tablo 3.5. Dışsal Şokların Kalıcılık ve Standart Sapma Parametrelerinin 
Tahminleri 

Parametre Tanım Dağılım Önsel Dağılımlar        Sonsal Dağılımlar 

   Ortalama Std. 
Sapma Ortalama Güven Aralığı 

(%90) 

𝜌𝜌𝜇𝜇𝑧𝑧 
Kalıcılık, kalıcı 
teknoloji Beta 0,90 0,02 0,855 0,816 0,895 

𝜌𝜌𝜀𝜀  Kalıcılık, geçici 
teknoloji Beta 0,75 0,075 0,469 0,365 0,568 

𝜌𝜌𝛾𝛾 Kalıcılık, yatırımın mrj. 
etkinliği Beta 0,75 0,075 0,541 0,438 0,648 

𝜌𝜌𝜉𝜉𝑐𝑐 Kalıcılık, tüketim 
tercihi Beta 0,75 0,075 0,519 0,392 0,647 

𝜌𝜌𝜉𝜉ℎ  Kalıcılık, emek tercihi Beta 0,75 0,075 0,730 0,650 0,812 

𝜌𝜌�̃�𝜙 Kalıcılık, ülke risk 
primi Beta 0,75 0,075 0,950 0,934 0,967 

𝜌𝜌𝑔𝑔 Kalıcılık, kamu 
harcaması Beta 0,75 0,075 0,752 0,636 0,880 

𝜌𝜌𝛾𝛾𝑌𝑌𝑌𝑌  Kalıcılık, girişimci 
özkaynağı, YP Beta 0,5 0,075 0,502 0,385 0,625 

𝜌𝜌𝛾𝛾𝐹𝐹𝑌𝑌  Kalıcılık, girişimci 
özkaynağı, FP Beta 0,5 0,075 0,566 0,450 0,684 

𝜌𝜌𝜏𝜏𝑥𝑥  Kalıcılık, ihracat fiyat 
artışı Beta 0,5 0,1 0,311 0,179 0,432 

𝜌𝜌𝜏𝜏𝑚𝑚𝑐𝑐  Kalıcılık, tüketim ith. 
fiyat artışı Beta 0,5 0,1 0,500 0,337 0,667 

𝜌𝜌𝜏𝜏𝑚𝑚𝑚𝑚 Kalıcılık, yatırım ith. 
fiyat artışı Beta 0,5 0,1 0,360 0,226 0,485 

𝜌𝜌𝜏𝜏𝑚𝑚𝑥𝑥  Kalıcılık, ihracat ith. 
fiyat artışı Beta 0,5 0,1 0,339 0,214 0,461 

𝜌𝜌𝜏𝜏𝑑𝑑  Kalıcılık, yerli üretim 
fiyat artışı Beta 0,5 0,1 0,375 0,241 0,504 
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İkame esnekliklerinin sonsal ortalamaları, önsel dağılımlarla uyumlu tahminler 

vermektedir. İhracatın ikame esnekliği nispeten küçük çıkmıştır. Türkiye ekonomisi 

ihracat yapısının ithalata olan bağımlılığı göz önüne alındığında esnekliğin düşük 

olması beklenebilir bir sonuçtur. Yatırım uyarlama maliyeti parametresinin (𝑆𝑆′′) 
sonsal ortalama değeri çok küçük olarak tahmin edilirken sermaye kullanım 

parametreleri yerli ve yabancı para cinsinden borçlanmalar için sırasıyla yaklaşık 0,39 

ve 0,76 olarak tahmin edilmiştir. Bu denli küçük bir sermaye uyarlama maliyeti 

Türkiye ekonomisindeki yatırım serisinin aşırı oynaklığı göz önüne alındığında, 

modelin gereksinimleri açısından makul bir tahmin olarak ortaya çıkmaktadır. Nitekim 

örneklem dönemi için Türkiye ekonomisinin yatırım serisi artış oranları reelde yüzde 

eksi 45 ile yüzde 35 gibi geniş bir bantta seyretmektedir. Yüksek bir yatırım uyarlama 

maliyeti yatırım konusunda karar vericilerin bu denli hızlı karar değişikliklerine 

gitmelerine izin vermeyecektir. Bununla birlikte sermaye kullanım parametreleri 

yabancı para cinsinden borçlanan girişimciler için beklenildiği gibi daha yüksektir.  

Taylor kuralı parametreleri dikkate alındığında, kalıcılık parametresi 0,82 

olarak tahmin edilmiştir. Faizin enflasyondaki artışa ve çıktı açığına tepki katsayıları 

sırasıyla yaklaşık olarak 1,2 ve 0,15 olarak tahmin edilmiştir. Enflasyon tepki katsayısı 

tahmin öncesi beklenen değerin altında kalmaktadır. Çıktı açığı tepki katsayısı yapılan 

benzer çalışmalardaki sonuçlarla benzer bir çizgide yer almaktadır.160 Bununla 

birlikte, farklı çalışmalardaki para politikası kurallarını karşılaştırmak zordur. Çünkü 

çeşitli çalışmalar Taylor para kuralındaki farklı özelliklere odaklanabilmektedir. 

Ayrıca, ilgili çalışmalarda kapsanan dönemin 2012 yılı öncesi para politikalarıyla ilgili 

olması bu farklılığın ortaya çıkmasındaki temel etkenlerden biri olabilir. 

Dışsal şoklar genel hatlarıyla incelenecek olursa, kalıcılık parametreleri 

yaklaşık olarak 0,31 (ihracat fiyatı artışı) ile 0,95 (ülke risk primi) arasındaki 

değerlerde tahmin edilmektedir. Ülke risk priminde kalıcılık parametresinin bu denli 

                                                 
160 Alp ve Elekdağ (2011) çalışmasında, 2002:Ç1-2010:Ç1 dönemi için faizin enflasyondaki artışa ve 
çıktı açığına tepki katsayıları sırasıyla 1,54 ve 0,02 şeklindedir. Çebi (2011) çalışmasında, 2002:Ç1-
2009:Ç3 dönemi için enflasyon tepki katsayısı 1,75 ve çıktı açığı katsayısı 0,41 olarak tahmin edilmiştir. 
Yüksel (2013) çalışmasında, 2002:Ç1-2012Ç2 dönemi için aynı katsayılar sırasıyla 1,39 ve 0,035 olarak 
tahmin edilmiştir. Bari (2013) çalışmasında 2002:Ç1-2012Ç4 dönemleri için enflasyon tepki katsayısı 
1,63 ve çıktı açığı katsayısı 0,3’tür. 
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Tahmin sırasında, ilk 200 bin seçimin devre dışı bırakılmasının arkasındaki 

neden, sonuçlar iyileşinceye kadarki süreçte ortaya çıkan ilk tahminlerin dikkate 

alınmaması isteğidir. Yazında model tahmini sonucunda zincir seçeneği için kabul 

oranının yüzde 25-33 bandında olması gerektiği genel kabuldür.158  Tahmin sonucunda 

zincir seçeneğinde yüzde 26,8’lik kabul oranı sağlanmıştır. Bu oran sonuçların genel 

kabulü açısından yeterli olmaktadır. 

Öncelikli olarak sonsal ortalamaların güven aralıkları dikkate alındığında 

nispeten yüksek bir belirsizliğin olduğu söylenebilir. Bu durum çoğu gelişmekte olan 

ekonomide görülen veri kısıtından kaynaklı örneklemin zaman diliminin kısa olması 

ve çok sayıda parametrenin tahmin edilmesiyle açıklanabilir.  

Fiyat yapışkanlığının ölçüsü olan Calvo parametresi yurtiçi tüketim malı 

ithalatı ve yurtiçi üretimde oldukça yüksek çıkmaktadır. Bu durum yurtiçi yerli üretim 

sektöründeki firmaların fiyatlarını yıl içerisinde bir defa; tüketim malı ithalatı 

sektöründekilerinse fiyatlarını beş çeyreklik dönemlerle artırabildiklerine işaret 

etmektedir. Buna karşın ihracat, yatırım malı ithalatı ve ihracat girdisi ithalatı 

parametreleri yüksek oranda bir fiyat esnekliğine işaret etmektedir. Türkiye’de 

ihracatın yapısının doğrudan ithalata bağımlı olması, döviz kurunun geçişkenlik 

etkisiyle özellikle üretici fiyatları ve girişimci maliyetleri üzerinde doğrudan etkili 

olması bu fiyat esnekliğinin ortaya çıkmasındaki önemli nedenler olarak görülebilir. 

Ayrıca, enflasyondaki oynaklığın fazla olması da bu durumu doğrular niteliktedir.159  

Fiyat endeksleme derecesini belirleyen parametreler yaklaşık olarak 0,24-0,5 

bandında seyretmektedir. Bu durum, Phillips eğrilerinin kısmi olarak geriye dönük 

görünümlü bileşenleri olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, ekonomide fiyatlar 

belirlenirken aşırı oynaklığa ve belirsizliğe bağlı olarak geçmişe dönük bileşenlere çok 

fazla ağırlık verilmediği ve ileriye dönük beklentilerin daha önemli olduğu çıkarımı 

yapılabilir. 

                                                 
158 Adjemian ve ark., 2018:54 
159 Alp ve Elekdağ (2011) çalışmasında, Türkiye için fiyat yapışkanlığı parametreleri 0,3-0,56 bandında 
tahmin edilmiştir. Gelişmekte olan ekonomilerde yapılan benzer çalışmalardan Teo (2009) çalışmasında 
Tayvan için fiyat yapışkanlığı parametreleri 0,48-0,7 bandında, Copaciu ve ark. (2015) çalışmasında 
Romanya için benzer parametreler 0,33-0,74 ve Grabek ve ark. (2011) çalışmasında Polonya için aynı 
parametreler 0,53-0,8 bandında tahmin edilmiştir. 
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yaklaşık olarak 0,31 (ihracat fiyatı artışı) ile 0,95 (ülke risk primi) arasındaki 
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160 Alp ve Elekdağ (2011) çalışmasında, 2002:Ç1-2010:Ç1 dönemi için faizin enflasyondaki artışa ve 
çıktı açığına tepki katsayıları sırasıyla 1,54 ve 0,02 şeklindedir. Çebi (2011) çalışmasında, 2002:Ç1-
2009:Ç3 dönemi için enflasyon tepki katsayısı 1,75 ve çıktı açığı katsayısı 0,41 olarak tahmin edilmiştir. 
Yüksel (2013) çalışmasında, 2002:Ç1-2012Ç2 dönemi için aynı katsayılar sırasıyla 1,39 ve 0,035 olarak 
tahmin edilmiştir. Bari (2013) çalışmasında 2002:Ç1-2012Ç4 dönemleri için enflasyon tepki katsayısı 
1,63 ve çıktı açığı katsayısı 0,3’tür. 
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3.6.2. Şokların etki tepki analizi 

Etki tepki analizleri, modelin yapısının ekonomik teoriyle tutarlılığını test 

etmek açısından önemlidir. Bu analizler aracılığıyla modele verilen dışsal şoklar 

karşısında değişkenlerin sergilediği davranışlar izlenmektedir. Değişkenlerin verdiği 

tepkiler, model içindeki aktarım mekanizmalarının anlaşılmasına yardımcı olur. 

Bunun yanı sıra, etki tepki analizleri yapılacak daha karmaşık politika analizleri 

öncesinde bir tür sınama özelliği taşımaktadır.  

Modelin yapısı içinde daha önce de bahsedildiği üzere 18 dışsal şok 

parametresi bulunmaktadır. Bu bölümde, öncelikli olduğu düşünülen 9 şoka model 

değişkenlerinin verdiği tepkiler analiz edilmektedir. Etki tepki analizleri model içinde 

AR(1) denklem yapısına sahip ve Bayesci tahmin yöntemi ile parametreleri tahmin 

edilen bir şokun değişkenler üzerindeki etkisi incelenerek yapılmaktadır. Şoklar, rassal 

hata terimindeki bir standart sapma kadar büyüklüğe sahiptir. Bu şoklar sırasıyla para 

politikası, ülke risk primi, geçici ve kalıcı teknoloji, kamu harcaması, tüketim tercihi, 

yerli üretim ve ihracatta kullanılan ithalat ürünleri fiyat artışı ile yurtdışı faiz şokları 

olarak sıralanabilir. Değişkenlerin geriye kalan dışsal şoklara verdiği tepkiler Ek 10’da 

gösterilmektedir. Değişkenlerin şoklara verdiği tepkiler kararlı denge değerlerinden 

sapma şeklindedir.  

Şekil 3.1’de para politikası şokuna karşı (𝜀𝜀𝑅𝑅,𝑡𝑡) değişkenlerin verdiği tepkiler 

gösterilmektedir. Tipik bir para politikası şoku, ağırlıklı fonlama maliyeti üzerinde 

yaklaşık 150 yıllık baz puanı değerinde (YBP) bir ilk tepki oluşturmaktadır. Nispeten 

yüksek bir baz puanına karşılık gelen bu artış, Türkiye ekonomisinde parasal şokların 

faiz üzerindeki etkisinin güçlü olduğunu göstermektedir. İlk tepkiden sonra, şok 

gücünü kısa bir süre içerisinde yitirmekle beraber, özellikle Taylor kuralındaki 

kalıcılık parametresinin yüksekliğine bağlı olarak (0,82) faiz oranı üzerinde kısmi bir 

kalıcılık etkisi gözlenmektedir. Şok enflasyon oranı üzerinde yaklaşık 15 baz puanlık 

(yüzde 0,15 puanlık) çok sınırlı bir düşüşe neden olmaktadır. Bu durum, fiyat istikrarı 

için para politikası araçlarının tek başına yeterli olmadığı; enflasyonun faiz oranından 

bağımsız yapısal birtakım sorunlar içerdiğine dair işaretler vermektedir. 
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yüksek olması, şokun etkisinin ekonomi üzerinde uzun dönemli olduğunu 

göstermektedir. Bu durum aynı zamanda ülkenin makroekonomik yapısının dışsal 

şoklara karşı kırılgan olduğuna ve şokların etkisinin zamana yayıldığına dair ipuçları 

da vermektedir. İhracat fiyat artışları şokundaki kalıcılık parametresinin diğer kalıcılık 

parametrelerine oranla daha küçük olması (0.311), küçük ölçekli ekonomilerin ihracat 

yapılarında fiyat belirleyici olmamaları ile uyumlu bir tahmindir.  

Sektör bazında fiyat artışlarının kalıcılık parametreleri düşük bir bantta 

seyrederken (0,31-0,37) bu durumun tek istisnası tüketim malı ithalatındaki fiyat 

artışının kalıcılık parametresinde ortaya çıkmaktadır (0,5). Kalıcı teknoloji şokunun 

kalıcılık parametresi tahmini önsel ortalamasıyla uyumlu olup beklenildiği gibi yüksek 

bir değere sahiptir. Geçici teknoloji şokundaysa kalıcılık parametresi görece düşük bir 

değer almaktadır. 

Geçici teknoloji şokunun kalıcı teknoloji şokuna göre daha yüksek bir standart 

sapma değerine sahip olduğu gözlenmektedir. Yatırımın marjinal etkinliği şoku 

oldukça düşük bir dalgalanma göstermektedir. İhracat ve tüketim için yapılan ithalatın 

fiyat artışı şoklarında dalgalanma seviyesi oldukça yüksektir. Özellikle son yıllarda 

döviz kurundaki aşırı hareketlilikler, zaman zaman makroekonomik istikrarsızlığa 

bağlı ülke risk primindeki dalgalanmalar bu şoklardaki aşırı oynaklığı açıklamaktadır. 

Yabancı para cinsinden borçlanan girişimcilerin özkaynağına gelen şokun dalgalanma 

seviyesindeki yükseklik de benzer nedenlerle açıklanabilir. Yapısal şokların 

kalıcılıkları ve standart hatalarıyla ortaya çıkardığı sonuçlarla ilgili daha detaylı 

analizler bir sonraki bölümde yapılacaktır. Kamu harcamaları şokundaki oynaklık 

örneklem verisiyle uyumlu bir yapı göstermektedir. Nitekim örneklem dönemi içinde 

kamunun tüketim harcamaları reel olarak yüzde -5,2 ile 25,4; nominal olarak yüzde -

1,4 ile 35,3 gibi oldukça geniş bir aralık içinde artışlar göstermektedir. Bir diğer 

yüksek standart sapma, emek tercihi şokunda görülmektedir. Serinin çok fazla kırılıma 

uğramasının yanı sıra emek piyasasında devletin hayata geçirdiği reformların bu şokun 

oynaklığı üzerinde etkili olduğu söylenebilir. 

 

 



 

  106 
 

3.6.2. Şokların etki tepki analizi 

Etki tepki analizleri, modelin yapısının ekonomik teoriyle tutarlılığını test 

etmek açısından önemlidir. Bu analizler aracılığıyla modele verilen dışsal şoklar 

karşısında değişkenlerin sergilediği davranışlar izlenmektedir. Değişkenlerin verdiği 

tepkiler, model içindeki aktarım mekanizmalarının anlaşılmasına yardımcı olur. 

Bunun yanı sıra, etki tepki analizleri yapılacak daha karmaşık politika analizleri 

öncesinde bir tür sınama özelliği taşımaktadır.  

Modelin yapısı içinde daha önce de bahsedildiği üzere 18 dışsal şok 

parametresi bulunmaktadır. Bu bölümde, öncelikli olduğu düşünülen 9 şoka model 

değişkenlerinin verdiği tepkiler analiz edilmektedir. Etki tepki analizleri model içinde 

AR(1) denklem yapısına sahip ve Bayesci tahmin yöntemi ile parametreleri tahmin 

edilen bir şokun değişkenler üzerindeki etkisi incelenerek yapılmaktadır. Şoklar, rassal 

hata terimindeki bir standart sapma kadar büyüklüğe sahiptir. Bu şoklar sırasıyla para 

politikası, ülke risk primi, geçici ve kalıcı teknoloji, kamu harcaması, tüketim tercihi, 

yerli üretim ve ihracatta kullanılan ithalat ürünleri fiyat artışı ile yurtdışı faiz şokları 

olarak sıralanabilir. Değişkenlerin geriye kalan dışsal şoklara verdiği tepkiler Ek 10’da 

gösterilmektedir. Değişkenlerin şoklara verdiği tepkiler kararlı denge değerlerinden 

sapma şeklindedir.  

Şekil 3.1’de para politikası şokuna karşı (𝜀𝜀𝑅𝑅,𝑡𝑡) değişkenlerin verdiği tepkiler 

gösterilmektedir. Tipik bir para politikası şoku, ağırlıklı fonlama maliyeti üzerinde 

yaklaşık 150 yıllık baz puanı değerinde (YBP) bir ilk tepki oluşturmaktadır. Nispeten 

yüksek bir baz puanına karşılık gelen bu artış, Türkiye ekonomisinde parasal şokların 

faiz üzerindeki etkisinin güçlü olduğunu göstermektedir. İlk tepkiden sonra, şok 

gücünü kısa bir süre içerisinde yitirmekle beraber, özellikle Taylor kuralındaki 

kalıcılık parametresinin yüksekliğine bağlı olarak (0,82) faiz oranı üzerinde kısmi bir 

kalıcılık etkisi gözlenmektedir. Şok enflasyon oranı üzerinde yaklaşık 15 baz puanlık 

(yüzde 0,15 puanlık) çok sınırlı bir düşüşe neden olmaktadır. Bu durum, fiyat istikrarı 

için para politikası araçlarının tek başına yeterli olmadığı; enflasyonun faiz oranından 

bağımsız yapısal birtakım sorunlar içerdiğine dair işaretler vermektedir. 
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değerlenmekle birlikte faiz oranındaki artış ithal tüketim talebini azaltmaktadır. 

Ayrıca, yatırımın azalması da, ithalatın yatırım içindeki yüksek payı düşünüldüğünde, 

toplam ithalatın azalmasına ve buna bağlı olarak net ihracatın pozitif etkilenmesine 

neden olmaktadır. Net ihracatın pozitif etkilenmesi beraberinde net dış borç stokunu 

olumlu yönde etkilemekte ve risk priminin düşmesine neden olmaktadır.  

Şekil 3.2’de gösterilen ülke risk primi şoku yaklaşık 100 baz puan bir etki 

oluşturmakta olup en güçlü etkiyi nominal ve reel döviz kuru üzerinde göstermektedir. 

Nominal döviz kuru yüzde 15, reel kur yüzde 3 oranında değer kaybına uğramaktadır. 

TL’deki değer kaybına bağlı ihracat artışı, net ihracat kalemini pozitif yönde 

etkilemektedir. Ayrıca, ilk etapta enflasyona bağlı sermaye fiyatlarındaki artış yerli 

para cinsinden borçlanan girişimcilerin hem reel borç yükünü hafifletmekte hem de 

özkaynaklarını artırmaktadır. Yerli para cinsinden borçlanan girişimcilerin 

özkaynaklarındaki bu artış ve net ihracatın pozitif etkisi, kısa vadede GSYH üzerinde 

pozitif bir etki oluşturmaktadır. Buna karşın, yabancı para cinsinden borçlanan 

girişimciler, risk primi ve neden olduğu döviz kuru değer kaybı ile faiz artışına bağlı 

olarak özkaynaklarında belirgin bir düşüş yaşamaktadır.  

Şekil 3.2. Ülke Risk Primi Şokuna Değişkenlerin Tepkisi 
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Şekil 3.1. Para Politikası Şokuna Değişkenlerin Tepkisi 

 

 GSYH, tüketim ve yatırımdaki düşüş kaynaklı olarak yaklaşık yüzde 0,7 

oranında gerilemekle beraber, şokun etkisinin ilk dönem sonrasında daha da 
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birlikte, girişimcilerin sahip olduğu toplam özkaynaktaki azalmaya bağlı olarak 

yatırımlar düşmektedir. Nominal kur yüzde 4, reel kur yüzde 1 oranında 
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Şekil 3.3. Geçici Teknoloji Şokuna Değişkenlerin Tepkisi 

 

Şekil 3.4. Kalıcı Teknoloji Şokuna Değişkenlerin Tepkisi 
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Yüksek faiz oranı yerli para cinsinden kredi talebini de azaltmaktadır. 

Yukarıda sayılan nedenlerle girişimcilerin toplam özkaynağı azalmakta ve beraberinde 

yatırımlar düşmektedir. Yükselen faiz oranına bağlı olarak hanehalkı tasarruf etmeyi 

tercih etmekte ve tüketim kalemi daralmaktadır. Dolayısıyla GSYH 5 dönemlik bir 

süre içerisinde yaklaşık yüzde 0,4’lük bir düşüş yaşamaktadır. Risk priminin, özellikle 

yabancı para cinsinden borçlanan girişimciler vasıtasıyla, başta yatırımlar olmak üzere 

makroekonomik değişkenler üzerinde çok ciddi negatif etkiler oluşturduğu 

görülmektedir. Bu nedenle, özel sektörün yabancı para cinsinden borçluluğu Türkiye 

ekonomisinin üzerinde bir risk faktörü olarak durmaktadır. 

Şekil 3.3 ve Şekil 3.4’te geçici ve kalıcı teknoloji şoklarına değişkenlerin 

verdiği tepkiler incelenmektedir. Geçici teknoloji şoku standart bir arz şoku şeklinde 

tanımlanabilir. Pozitif bir teknoloji şoku başta ara malı üreticilerinin marjinal 

maliyetlerini düşürerek enflasyonun düşmesine neden olmaktadır. Şok, aynı zamanda 

yerli üretime doğrudan etki ederek GSYH’nın yüzde 0,3 oranında artış göstermesini 

sağlamaktadır. Taylor para kuralı gereği, Merkez Bankası enflasyona çıktı açığına göre 

daha yüksek bir tepki göstereceğinden, faiz oranları da düşmektedir. Aynı zamanda 

düşük faiz oranları, tüketim ve yatırım taleplerinin artmasına neden olmaktadır. Fakat 

enflasyona bağlı sermaye malı fiyatlarındaki düşüş her ne kadar risk primi düşmüş olsa 

dahi bütün girişimcilerin özkaynaklarında daralmaya neden olmaktadır. Buna bağlı 

olarak yatırım inişli çıkışlı bir seyir izlemektedir.  

Kalıcı teknoloji şokunun GSYH üzerindeki etkisi yüzde 0,4’lük değerle geçici 

teknoloji şokuna göre daha belirgindir. Buna paralel olarak şok, tüketim ve özellikle 

ilk etapta yatırım üzerinde daha büyük pozitif etkilere neden olmaktadır. Buna karşın, 

geçici teknoloji şokundan farklı olarak hem faizler hem de enflasyon üzerinde artırıcı 

etki oluşturmaktadır. Bunun arkasında yatan neden, kalıcı teknoloji şokunun özellikle 

emeğin verimliliği üzerine yaptığı katkılarla, ücret beklentilerini yukarı doğru 

yönlendirmesidir. Sonuç olarak, ücretler ve fiyatlar artmakta; Merkez Bankası bu 

artışlara, faiz oranı artışıyla cevap vermektedir. Tüketim ve yatırım malı ithalatı 

artışına bağlı olarak net ihracat kalemi bozulmaktadır.  
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Şekil 3.3. Geçici Teknoloji Şokuna Değişkenlerin Tepkisi 

 

Şekil 3.4. Kalıcı Teknoloji Şokuna Değişkenlerin Tepkisi 
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Şekil 3.5. Kamu Harcaması Şokuna Değişkenlerin Tepkisi 

 

Şekil 3.6. Tüketici Tercihi Şokuna Değişkenlerin Tepkisi 
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Nominal ve reel kur yaklaşık olarak sırasıyla, yüzde 1 ve yüzde 0,2 oranında 

değer kazanmaktadır. Faiz oranının enflasyona oranla görece daha hızlı tepki vermesi 

ve kalıcılığı, başta şoka belirgin bir tepki vermeyen girişimci özkaynaklarının zaman 

içinde azalmasına ve buna bağlı olarak orta vadede yatırım malı üretiminin düşmesine 

neden olmaktadır.  

Şekil 3.5 ve Şekil 3.6’da kamu harcaması ve tüketim tercihi şoklarına 

değişkenlerin verdiği tepkiler gösterilmektedir. Kamu harcaması şoku, GSYH’ya 

pozitif etki ederek GSYH’nin yaklaşık yüzde 0,23 oranında artmasını sağlamaktadır. 

Bununla birlikte, özel tüketim ve yatırımlar üzerinde dışlama etkisi oluşturarak çok 

sınırlı düzeyde azalmalarına neden olmaktadır. Merkez Bankasının çıktı açığına bağlı 

verdiği faiz tepkisi, artış yönünde olmakla birlikte oldukça düşüktür. Faiz artışına bağlı 

olarak reel ve nominal kurda çok düşük bir oranda değerlenme oluşmaktadır. Bu 

değerlenme, beraberinde net ihracat kalemini bir miktar olumsuz etkilemektedir. 

Genel olarak, kamu harcaması şokunun modelin yapısına yalın bir şekilde girmesine 

de bağlı olarak büyüme dışındaki değişkenlerde kayda değer bir değişiklik 

oluşturmadığı görülmektedir.  

Tüketim tercihi şoku, doğrudan tüketimin üzerinde yaklaşık yüzde 2 oranında 

belirgin bir artışa neden olmaktadır. Dolayısıyla, GSYH ilk etapta yaklaşık yüzde 0,75 

oranında artmaktadır. Talep yönlü bu artışlar, beraberinde enflasyon artışını 

getirmekte ve Merkez Bankasının faiz oranlarını kademeli olarak artırmasına neden 

olmaktadır. Nominal ve reel kurdaki değerlenme ile tüketim malı ithalatının artışı net 

ihracat kaleminin yüzde 0,3 düzeylerinde kötüleşmesine neden olmaktadır. Toplam 

girişimci özkaynağı yabancı para cinsinden borçlanan girişimci kaynaklı az bir artış 

göstermektedir. Net dış borç stokunun bozulmasına bağlı risk priminin yükselmesine 

ve faiz oranının artmasına rağmen kurdaki değerlenme, yabancı para cinsinden 

borçlanan girişimcinin özkaynaklarını olumlu yönde etkilemektedir. 

Yerli üretim ve ihracatta kullanılan ithalat ürünleri fiyat artışı şoklarına Şekil 

3.7 ve Şekil 3.8’de yer verilmektedir. Yerli üretim fiyatına gelen şok enflasyon 

üzerinde yaklaşık yüzde 2,3 puanlık (230 baz puan) bir artışa neden olmaktadır. 

Enflasyon oranındaki bu artış beraberinde yüzde 0,6 puanlık faiz artışını getirmektedir. 
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Şekil 3.5. Kamu Harcaması Şokuna Değişkenlerin Tepkisi 

 

Şekil 3.6. Tüketici Tercihi Şokuna Değişkenlerin Tepkisi 
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Şekil 3.7. Yerli Üretim Fiyat Artışı Şokuna Değişkenlerin Tepkisi 

 

Şekil 3.8. İhracat için İthalat Ürünleri Fiyat Artışı Şokuna Değişkenlerin Tepkisi 
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Enflasyon ve faiz artışına bağlı tüketim ve yatırımdaki düşüş, GSYH üzerinde 

ilk dönemde yaklaşık yüzde 0,35 oranında, ilerleyen dönemlerdeyse daha da 

derinleşerek yüzde 0,6 oranında bir düşüşe neden olmaktadır. Faiz oranının enflasyona 

yeterli tepki göstermemesine bağlı olarak nominal kur değer kaybederken reel kur, 

enflasyon kaynaklı değer kazanmaktadır. İlk dönemde fiyat artışlarına ve risk primine 

bağlı olarak artan toplam girişimci özkaynakları; sonraki dönemlerde faiz artışına, 

döviz kuru değer kaybına ve net ihracat kalemine bağlı olarak azalış göstermekte ve 

yatırımlar üzerinde daha fazla negatif etki oluşturmaktadır. 

İhracatta kullanılan ithal ürünlere gelen şokun en önemli etkileri GSYH, 

yatırım ve net ihracat üzerinde olmaktadır. Diğer değişkenler üzerinde belirgin 

değişikliklere yol açmamaktadır. Şokun, üretici fiyatları kanalıyla, şekilde 

görülmemekle beraber GSYH deflatörü üzerindeki olumsuz etkisi; GSYH üzerinde bir 

dönem sonrasında yaklaşık yüzde 0,2 oranında azalışa neden olmaktadır. Net ihracat, 

yerli ve yabancı mallar arasındaki ikame esnekliği katkısıyla pozitif yönde 

etkilenmektedir. Net ihracatın, net yabancı varlık pozisyonundaki sağladığı pozitif 

katkı, risk primini düşürmektedir. Risk primindeki bu düşüşle ve faiz oranları birlikte 

girişimcilerin özkaynaklarına olumlu yönde katkı vermekte ve buna bağlı olarak 

girişimci daha fazla sermaye malı talep etmekte; dolayısıyla yatırımlara pozitif katkı 

vermektedir. Bu noktada, ihracat için ithalat ürünü fiyatı artışıyla, üreticiye yerli para 

cinsinden ithal ürünün fiyatının yansıması arasındaki farkın altını çizmek 

gerekmektedir. İthal ürünlerin fiyatlarındaki artış, hem ikame esnekliği hem de dış 

talepteki artışı ima etmesi yoluyla net ihracata katkı vermektedir. Yurtiçi üreticinin 

karşılaştığı yüksek fiyatlar, ithal ürün fiyat endeksinden ziyade kur artışının fiyatlara 

yansıması kaynaklıdır. Bu nedenle, Türkiye ekonomisinde, ihracat için ithal ürün fiyatı 

artışının ihracat üzerinde olumsuz bir katkı yaptığını söylemek zordur.  

Şekil 3.9’da yurtdışı faiz oranı artış şokunun değişkenler üzerinde etkisi 

incelenmektedir. Faiz şokuna en büyük tepkiyi yaklaşık yüzde 3,5 oranında değer 

kaybıyla nominal döviz kuru ve yüzde 0,8 oranında değer kaybıyla reel kur 

vermektedir. 
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Şekil 3.7. Yerli Üretim Fiyat Artışı Şokuna Değişkenlerin Tepkisi 

 

Şekil 3.8. İhracat için İthalat Ürünleri Fiyat Artışı Şokuna Değişkenlerin Tepkisi 
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4. MODEL ANALİZLERİ 

4.1. Varyans Ayrıştırması 

Varyans ayrıştırması, her bir şokun değişkenlerin varyansına yaptığı katkı 

konusunda bilgi verir. Bu sayede, gözlem değişkenlerindeki oynaklığın kaynakları 

belirlenmekte, makroekonomik değişkenlerin arkasındaki itici güçler ile ilgili daha 

kapsamlı değerlendirmeler yapılabilmektedir. 

Tablo 4.1’de modele giren 16 gözlem değişkenine ait varyans ayrıştırması 

verilmektedir. Yurtdışı ekonomiye ait faiz, çıktı ve fiyat şokları tek bir şok altında 

toplulaştırılarak sunulmaktadır. Ayrıca, her bir gözlem değişkeni için öne çıkan 3 

dışsal şok vurgulu bir şekilde gösterilmektedir. 

Modelin içinde kalıcı, geçici ve yatırımın marjinal etkinliği olmak üzere 

toplam üç teknoloji şoku bulunmaktadır. Kalıcı teknoloji şoku, Türkiye 

ekonomisindeki büyüme dalgalanmalarının öncü kaynağı olarak ön plana çıkmaktadır. 

Şok, büyümedeki dalgalanmaların yüzde 32,1’ini, tüketim ve yatırımdaki 

dalgalanmalarınsa sırasıyla, yüzde 27,4’ünü ve yüzde 10,2’sini açıklamaktadır. Bir 

başka şekilde ifade etmek gerekirse, kalıcı teknoloji şoku Türkiye ekonomisindeki 

devresel dalgalanmaların en önemli kaynaklarından birisidir. Bu sonuç, gelişmekte 

olan ekonomilerin değişken büyüme eğilimleri ile karakterize edildiği ve büyüme 

eğilimine gelen şokların, gelişmekte olan piyasalardaki dalgalanmaların başlıca nedeni 

olduğu fikrini destekler niteliktedir.161 Gelişmekte olan ekonomiler, yaşanan sık 

politika değişikliklerine bağlı olarak büyüme eğilimlerinde, gelişmiş ekonomilere göre 

daha fazla oynaklığa maruz kalmaktadır. Bu şoklar para ve maliye politikası, ticaret 

ve eğitim alanlarında gerçekleştirilen reformlara bağlı olarak verimliliğin artmasını 

sağlayan; bu nedenle büyüme eğilimini değiştiren süreçleri içermektedir. Buna karşın, 

geçici şoklar durağan bir büyüme eğilimi üzerinde geçici dalgalanmalar 

oluşturmaktadır. Bu nedenle, Tablo 4.1’den de görüldüğü üzere geçici teknoloji şoku, 

büyüme ve bileşenleri üzerindeki dalgalanmalarda güçlü bir etki oluşturmamaktadır. 

Bununla birlikte, fiili çalışma süresindeki dalgalanmaların yaklaşık yüzde 50’si bu 

                                                 
161 Aguiar ve Gopinath, 2007:70-72 
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İlk dönemde GSYH, net ihracata bağlı olarak yüzde 0,1 oranında artış gösterse 

de sonraki dönemlerde tüketim ve yatırımdaki düşüşe bağlı olarak negatif yönlü 

etkilenmektedir. Bu düşüşlerin arkasındaki neden, döviz kurunun yanı sıra enflasyon 

ve faiz oranında meydana gelen değişikliklerdir. Şok, enflasyonda ilk dönemde yüzde 

0,3 puanlık bir artışa neden olmaktadır. Bu durum ilerleyen dönemde Merkez Bankası 

tarafından sınırlı bir faiz artışıyla karşılık bulmaktadır. Yerli para cinsinden borçlanan 

girişimcilerin özkaynaklarına bağlı olarak toplam özkaynaklar kısıtlı düzeyde artmış 

olmakla birlikte; risk pirimi, nominal kur ve faiz kaynaklı etkiler nedeniyle toplam 

yatırımlar negatif yönde etkilenmektedir. Yurtdışı faiz şokunun ekonominin genelini, 

temelde kurdaki fiyat geçişkenliği yoluyla etkilediği söylenebilir.  

Şekil 3.9. Yurtdışı Faiz Şokuna Değişkenlerin Tepkisi 
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ve eğitim alanlarında gerçekleştirilen reformlara bağlı olarak verimliliğin artmasını 

sağlayan; bu nedenle büyüme eğilimini değiştiren süreçleri içermektedir. Buna karşın, 

geçici şoklar durağan bir büyüme eğilimi üzerinde geçici dalgalanmalar 

oluşturmaktadır. Bu nedenle, Tablo 4.1’den de görüldüğü üzere geçici teknoloji şoku, 

büyüme ve bileşenleri üzerindeki dalgalanmalarda güçlü bir etki oluşturmamaktadır. 

Bununla birlikte, fiili çalışma süresindeki dalgalanmaların yaklaşık yüzde 50’si bu 

                                                 
161 Aguiar ve Gopinath, 2007:70-72 
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kırılganlıklara açık olduğunu göstermektedir. Özel sektörün dönemler boyunca 

özellikle yabancı para cinsinden artan borç yükünün ekonominin kırılganlığı üzerinde 

etkili olduğu değerlendirilebilir. Bu kırılgan yapıya bağlı olarak ekonomiyle ilgili 

yurtdışı algısının değişmesi, doğrudan nominal kur ve faiz üzerinden ekonomiyi 

etkilemekte ve beraberinde fiyatlar dâhil olmak üzere ihracat, ithalat ve yatırımda 

meydana gelen dalgalanmalarda önemli bir rol oynamaktadır. 

Yerli üretim fiyatları şoku tüketici enflasyonundaki; ihracat fiyatlarındaki 

artışsa ihracattaki değişimleri açıklamada önemli bir yere sahiptir. Bununla birlikte, 

ithalat fiyatları şoku, ithalat fiyatları dışında ihracat fiyatlarındaki değişimleri 

açıklamada da önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Ayrıca, reel ihracat ve ithalat 

büyümelerindeki değişimleri açıklamada da büyük bir paya sahiptir. Bu sonuç, 

Türkiye ekonomisinin yüksek ölçüde ithalata bağımlı olan ihracat yapısıyla 

uyumludur.  

Beklenildiği gibi girişimci özkaynaklarına gelen şoklar, en bariz şekilde 

girişimcilerin ödedikleri faiz farkındaki değişimleri açıklamada önemli bir kaynak 

oluşturmaktadır. Bu noktada, altı çizilmesi gereken diğer bir önemli nokta yerli para 

cinsinden borçlanan girişimcilerin karşılaştıkları faiz farkı model içindeki şoklar 

tarafından büyük ölçüde açıklanamamaktadır. Bunun bir nedeni, faiz farkı 

değişkeninin çok oynak bir yapıya sahip olmasına bağlı olarak verilen ölçüm hatası 

değerinin yüksek olmasıdır. Bir diğer nedense, faiz farkı oranındaki oynaklığın 

modelin ima ettiği makroekonomik değişkenlerle ilgili şoklar dışında finansal 

sistemdeki başka faktörlerden etkilenme ihtimalidir. 

Son olarak yurtdışı kaynaklı şoklar, yabancı para cinsinden borçlanan 

girişimcilerin maruz kaldığı faiz farkı ile nominal kur üzerindeki değişimleri 

açıklamada önemli rol oynamaktadır. Söz konusu şoklar, reel değişkenlerdense 

yatırımdaki oynaklıklar üzerinde kısmi bir etkiye (yüzde 6,5) sahiptir. 

 

 

 

 

117 
 

şoka bağlı gerçekleşmektedir. Yatırım etkinliği şoku, beklenildiği üzere yatırımlar ve 

yerli para cinsinden borçlanan girişimcilere uygulanan faiz oranlarındaki 

dalgalanmaların önemli nedenleri arasındadır. 

Türkiye ekonomisinde iktisadi dalgalanmaların bir diğer önemli kaynağı 

tüketim tercihi şoklarıdır. Bu şok, tüketim oynaklıkları üzerinde doğrudan yüzde 60 

oranında etkiliyken büyümedeki oynaklığın yüzde 12’sini açıklamaktadır. Hanehalkı 

davranışlarının tüketimden sonra bir başka önemli boyutunu oluşturan Emek tercihi 

şokları, nominal ücretlerdeki dalgalanmanın önemli bir boyutunu oluşturmakta (yüzde 

21,4); dolayısıyla tüketici enflasyonundaki oynaklıkları da önemli ölçüde (yüzde 14,1) 

etkilemektedir. Kamu harcamalarının, modelin yapısına basit bir şekilde 

yerleştirilmesine bağlı olarak, iktisadi dalgalanmalar üzerinde belirgin bir etkisi 

görülmemektedir. 

Para politikası şoku büyümedeki dalgalanmaların üçüncü büyük 

açıklayıcısıdır. Beklenildiği gibi söz konusu şok Merkez Bankası fonlama 

maliyetindeki oynaklığın en büyük kaynağını (yüzde 20,8) oluşturmakla birlikte, 

yatırımlarda da önemli bir etkiye (yüzde 16,6) sahiptir. 

Tablo 4.1’de en çok dikkat çeken nokta, ülke risk primi şokunun büyüme ve 

tüketim dışında kalan değişkenlerin çoğundaki oynaklıklarda önemli bir etkiye sahip 

olmasıdır. Özellikle nominal değişkenler üzerinde bu etki daha ön plana çıkmaktadır. 

Şok, nominal kur ve Merkez Bankası fonlama maliyeti üzerindeki dalgalanmaların 

sırasıyla, yüzde 55,8’ini ve yüzde 37,1’ini açıklamaktadır. Bu oranlarla, ülke risk primi 

şoku iki değişkendeki oynaklığı açıklamada en ön sırada gelmektedir. Söz konusu şok 

tüketici enflasyonu dâhil olmak üzere bütün fiyat türlerindeki dalgalanmalarda da 

önemli bir paya sahiptir. Ülke risk primi şoku, bu etkiyi, büyük oranda faiz ve kur 

aktarım mekanizmaları üzerinden oluşturmaktadır. Ayrıca, yabancı para cinsinden 

borçlanan girişimcilerin faiz farkı oranındaki değişimler üzerinde de söz konusu şokun 

yüzde 18,3 oranında etkili olduğu görülmektedir. Modelin yapısına yerleştirilen 

finansal sürtünmeler risk primi yapısındaki benzer şokların ekonominin geneline 

yayılımını etkilemekte olup sürecin daha iyi incelenmesine olanak sağlamaktadır. Risk 

primi şokunun sahip olduğu bu güçlü etkiler, istikrarlı büyüme ve güçlü mali disipline 

sahip Türkiye ekonomisinin finansal yapısının özellikle özel sektör kaynaklı olarak 
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kırılganlıklara açık olduğunu göstermektedir. Özel sektörün dönemler boyunca 

özellikle yabancı para cinsinden artan borç yükünün ekonominin kırılganlığı üzerinde 

etkili olduğu değerlendirilebilir. Bu kırılgan yapıya bağlı olarak ekonomiyle ilgili 

yurtdışı algısının değişmesi, doğrudan nominal kur ve faiz üzerinden ekonomiyi 

etkilemekte ve beraberinde fiyatlar dâhil olmak üzere ihracat, ithalat ve yatırımda 

meydana gelen dalgalanmalarda önemli bir rol oynamaktadır. 

Yerli üretim fiyatları şoku tüketici enflasyonundaki; ihracat fiyatlarındaki 

artışsa ihracattaki değişimleri açıklamada önemli bir yere sahiptir. Bununla birlikte, 

ithalat fiyatları şoku, ithalat fiyatları dışında ihracat fiyatlarındaki değişimleri 

açıklamada da önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Ayrıca, reel ihracat ve ithalat 

büyümelerindeki değişimleri açıklamada da büyük bir paya sahiptir. Bu sonuç, 

Türkiye ekonomisinin yüksek ölçüde ithalata bağımlı olan ihracat yapısıyla 

uyumludur.  

Beklenildiği gibi girişimci özkaynaklarına gelen şoklar, en bariz şekilde 

girişimcilerin ödedikleri faiz farkındaki değişimleri açıklamada önemli bir kaynak 

oluşturmaktadır. Bu noktada, altı çizilmesi gereken diğer bir önemli nokta yerli para 

cinsinden borçlanan girişimcilerin karşılaştıkları faiz farkı model içindeki şoklar 

tarafından büyük ölçüde açıklanamamaktadır. Bunun bir nedeni, faiz farkı 

değişkeninin çok oynak bir yapıya sahip olmasına bağlı olarak verilen ölçüm hatası 

değerinin yüksek olmasıdır. Bir diğer nedense, faiz farkı oranındaki oynaklığın 

modelin ima ettiği makroekonomik değişkenlerle ilgili şoklar dışında finansal 

sistemdeki başka faktörlerden etkilenme ihtimalidir. 

Son olarak yurtdışı kaynaklı şoklar, yabancı para cinsinden borçlanan 

girişimcilerin maruz kaldığı faiz farkı ile nominal kur üzerindeki değişimleri 

açıklamada önemli rol oynamaktadır. Söz konusu şoklar, reel değişkenlerdense 

yatırımdaki oynaklıklar üzerinde kısmi bir etkiye (yüzde 6,5) sahiptir. 
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4.2. Şok Süreçleri 

Şok süreçleri, modeldeki örneklem dönemi boyunca dışsal şokların kendi 

kararlı dengelerine göre nasıl sapmalar göstererek ilerlediklerini tahmin etmektedir. 

Analiz edilen dönemde kaydedilen iktisadi dalgalanmaların farklı evreleri, bazı 

şokların dinamikleri içinde özellikle görülebilmektedir. Şekil 4.1’de Kalman filtresi 

ile elde edilmiş şok süreçlerinin tahminleri gösterilmektedir. Kırmızı çizgiler ilgili 

şokların kararlı denge değerlerine karşılık gelmektedir. 

Şekil 4.1’de ilk göze çarpan 2008 küresel finansal krizi öncesi istikrarlı 

büyüme döneminde pozitif bir seyir gösteren şokların birçoğunun krizin yerel 

ekonomiyi vurmasıyla birlikte tersine bir etki alanı oluşturmaya başlamalarıdır. Kriz 

sonrası toparlanma dönemindeyse, sürekli pozitif etki oluşturan kalıcı teknoloji 

şokunun yanı sıra, geçici teknoloji ve tüketim tercihi şoklarının bazı dönemlerde 

verdikleri katkılar önemli olmaktadır. Kamu harcamaları şoku küresel finansal krizden 

çıkış döneminde süreklilik içeren pozitif bir katkı sunmaktadır.  

2016 yılı üçüncü çeyreğinde gerçekleşen daralmadan çıkışta tüketim tercihi 

şoku büyük oranda etkili olmuştur. Bunun yanı sıra kalıcı teknoloji şoku aynı dönemde 

pozitif yönlü katkı vermektedir. En dikkat çekici noktalardan birisi, 2009 küresel 

finansal krizi sonrası dönemde çok kısa aralıklar dışında pozitif etki oluşturmayan yerli 

ve yabancı para cinsinden borçlanan girişimcilerin özkaynak şoklarıdır. Krizden 

sonraki dönemde ülke risk priminin çarpıcı bir şekilde sürekli yükselmesi de bunda 

etkili olmaktadır. Fakat Şekil 4.1’den de görüleceği üzere, 2016 yılı üçüncü çeyreği 

sonrası dönemde, girişimci özkaynağı şokları çok belirgin pozitif katkılar 

oluşturmaktadır. Bu katkılar aracılığıyla, risk primi ve nominal kur kaynaklı yatırım 

üzerindeki olası azaltıcı şok etkileri kısmen telafi edilmektedir. Özellikle 2016 yılı 

sonrası dönemde yatırım şoklarının şekilde görülen negatif seyri göz önüne 

alındığında, özkaynak şokları girişimcilerin nispeten borçlanabilme kapasitelerini 

artırarak yatırım şokunun daha dip seviyelere inmesinin önüne geçmektedir. 
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Tablo 4.1. Varyans Ayrıştırması 
                                                                       Dışsal Şoklar 
 Teknoloji Şokları Tüketim Tercihi Şokları Faiz Şokları Fiyat Şokları Girişimci Özkaynak Şokları Yurtdışı  
 𝜀𝜀𝜇𝜇𝑧𝑧 𝜀𝜀𝜖𝜖  𝜀𝜀Υ  𝜀𝜀𝜁𝜁𝑐𝑐  𝜀𝜀g  𝜀𝜀𝜁𝜁ℎ  𝜀𝜀R  𝜀𝜀�̃�𝜙  𝜀𝜀𝜏𝜏𝑑𝑑  𝜀𝜀𝜏𝜏𝑥𝑥  𝜀𝜀𝜏𝜏𝑚𝑚𝑐𝑐  𝜀𝜀𝜏𝜏𝑚𝑚𝑚𝑚  𝜀𝜀𝜏𝜏𝑚𝑚𝑥𝑥  𝜀𝜀𝛾𝛾𝑌𝑌𝑌𝑌  𝜀𝜀𝛾𝛾𝐹𝐹𝑌𝑌  𝜀𝜀yurtdışı∗  
Gözlem 
Değişkenleri 

Kalıcı 
Teknoloji 

Geçici 
Teknoloji 

Yatırımın 
Marjinal 
Etkinliği 

Tüketim 
Tercihi 

Kamu 
Harc. 

Emek 
Tercihi 

Para 
Politikası 

Ülke 
Risk 
Primi 

Yerli 
Üretim 
Fiyatı 

İhracat 
Fiyatı 

Tüketim 
İthalatı 
Fiyatı 

Yatırım 
İthalatı 
Fiyatı 

İhracat 
İthalatı 
Fiyatı 

Girişimci 
Özkaynağı, 

Yerli P. 

Girişimci 
Özkaynağı, 
Yabancı P. 

Yurtdışı 
Şoklar 

Δ GSYH 32,1   2,2 4,4 12,3 1,4 2,0 13,6 4,9 6,0 5,7 0,1 0,5 1,5 0,1 0,8 0,9 
Δ Tüketim 27,4 0,1 0,0 59,2 0,0 0,3 0,7 1,3 0,4 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 
Δ Yatırım 10,2 0,1 18,3 0,2 0,0 5,3 16,6 19,6 5,8 0,1 0,2 4,3 0,1 0,9 6,5 6,5 
Δ İhracat 2,7 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 1,3 17,9 0,9 27,7 0,1 0,0 39,4 0,0 0,1 1,8 
Δ İthalat 11,7 5,3 5,4 4,4 0,1 1,5 3,5 13,6 1,2 2,6 0,9 5,7 33,1 0,2 1,6 3,4 
GSYH 
Deflatör 

3,1 1,9 0,2 0,4 0,0 8,9 1,1 18,1 17,4 7,3 0,9 2,2 10,5 0,3 0,6 3,1 

Tüketici 
Enflasyonu 

5,2 2,7 0,3 0,5 0,0 14,1 2,0 25,2 34,1 0,0 2,6 0,1 0,1 0,5 1,0 5,3 

Yatırım 
Fiyatları 

2,2 0,9 0,1 0,3 0,0 5,4 2,6 29,5 7,7 0,0 0,1 12,5 0,1 0,2 0,4 4,5 

İhracat 
Fiyatları 

0,6 0,2 0,1 0,2 0,0 1,4 3,5 29,6 1,4 19,6 0,1 0,0 24,1 0,1 0,2 7,6 

İthalat 
Fiyatları 

0,6 0,0 0,0 0,1 0,0 1,0 1,1 15,0 0,2 0,0 0,7 2,9 60,5 0,1 0,1 2,1 

Fiili Çalışma 
Süresi 

7,5 51,0 4,0 7,1 1,0 1,0 6,2 3,2 4,9 2,1 0,0 0,3 1,7 0,0 0,3 0,4 

Nominal 
Ücretler 

25,4 0,3 0,1 0,3 0,0 21,4 0,9 14,9 2,5 0,0 0,3 0,0 0,1 0,3 0,6 2,9 

MB fonlama 
Maliyeti 

10,8 0,5 0,2 2,9 0,1 8,1 20,8 37,1 11,2 0,1 1,0 0,0 0,3 0,3 0,3 6,2 

Nominal Kur 0,8 0,0 0,1 0,4 0,0 1,1 5,8 55,8 0,4 0,1 0,2 0,0 0,0 0,2 0,3 16,6 
Faiz F.,  Y. P. 0,3 0,3 12,3 0,0 0,0 0,8 1,5 9,7 0,5 0,0 0,0 0,4 0,0 15,3 1,3 1,6 
Faiz F., F. P. 3,1 3,8 7,8 1,0 18,3 5,8 5,9 0,1 4,9       0,1         0,0        4,4 0,0   2,5 15,9 22,0 
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4.2. Şok Süreçleri 

Şok süreçleri, modeldeki örneklem dönemi boyunca dışsal şokların kendi 

kararlı dengelerine göre nasıl sapmalar göstererek ilerlediklerini tahmin etmektedir. 

Analiz edilen dönemde kaydedilen iktisadi dalgalanmaların farklı evreleri, bazı 

şokların dinamikleri içinde özellikle görülebilmektedir. Şekil 4.1’de Kalman filtresi 

ile elde edilmiş şok süreçlerinin tahminleri gösterilmektedir. Kırmızı çizgiler ilgili 

şokların kararlı denge değerlerine karşılık gelmektedir. 

Şekil 4.1’de ilk göze çarpan 2008 küresel finansal krizi öncesi istikrarlı 

büyüme döneminde pozitif bir seyir gösteren şokların birçoğunun krizin yerel 

ekonomiyi vurmasıyla birlikte tersine bir etki alanı oluşturmaya başlamalarıdır. Kriz 

sonrası toparlanma dönemindeyse, sürekli pozitif etki oluşturan kalıcı teknoloji 

şokunun yanı sıra, geçici teknoloji ve tüketim tercihi şoklarının bazı dönemlerde 

verdikleri katkılar önemli olmaktadır. Kamu harcamaları şoku küresel finansal krizden 

çıkış döneminde süreklilik içeren pozitif bir katkı sunmaktadır.  

2016 yılı üçüncü çeyreğinde gerçekleşen daralmadan çıkışta tüketim tercihi 

şoku büyük oranda etkili olmuştur. Bunun yanı sıra kalıcı teknoloji şoku aynı dönemde 

pozitif yönlü katkı vermektedir. En dikkat çekici noktalardan birisi, 2009 küresel 

finansal krizi sonrası dönemde çok kısa aralıklar dışında pozitif etki oluşturmayan yerli 

ve yabancı para cinsinden borçlanan girişimcilerin özkaynak şoklarıdır. Krizden 

sonraki dönemde ülke risk priminin çarpıcı bir şekilde sürekli yükselmesi de bunda 

etkili olmaktadır. Fakat Şekil 4.1’den de görüleceği üzere, 2016 yılı üçüncü çeyreği 

sonrası dönemde, girişimci özkaynağı şokları çok belirgin pozitif katkılar 

oluşturmaktadır. Bu katkılar aracılığıyla, risk primi ve nominal kur kaynaklı yatırım 

üzerindeki olası azaltıcı şok etkileri kısmen telafi edilmektedir. Özellikle 2016 yılı 

sonrası dönemde yatırım şoklarının şekilde görülen negatif seyri göz önüne 

alındığında, özkaynak şokları girişimcilerin nispeten borçlanabilme kapasitelerini 

artırarak yatırım şokunun daha dip seviyelere inmesinin önüne geçmektedir. 
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Özkaynak şoklarının pozitif katkısının arkasında 2017 yılı için Kredi Garanti 

Fonunun özel sektöre sağladığı yüklü miktardaki kredi desteğinin olduğu söylenebilir. 

Bu durum, yerli ve yabancı para cinsinden borçlanan girişimcilerin özkaynaklarına 

gelen şokların 2017 yılından itibaren yükselme eğilimine girmesiyle açıklanmaktadır. 

Bir başka ifadeyle, girişimlerin hayatta kalma olasılığı 2017 sonrası dönemde 

artmaktadır. Türkiye ekonomisinin, yabancı para cinsinden borçlanmanın ve risk 

priminin yüksek olmasına rağmen, 2016 yılı üçüncü çeyreğindeki daralmadan çok 

hızlı çıkış süreci göz önüne alındığında; doğrudan özel sektöre yapılan, zaman dilimi 

belirlenmiş ve hedefe yönelik katkıların hem daralmanın derinleşmesini engellediği 

hem de hızlı bir toparlanmaya yardımcı olduğu söylenebilir. 

Emek tercihi şoku örneklem dönemi boyunca yatay bir seyir izlemektedir. 

Bununla birlikte, 2016 yılında asgari ücrette yapılan düzenlemelerin ve buna bağlı 

olarak genel ücret seviyesinde meydana gelen artışların emek tercihi şokunun genel 

seviyesini belirgin bir oranda yukarı yönlü saptırdığı görülmektedir.  

Yerli ürün fiyat artışları şoku Şekil 4.1’den de görüleceği üzere oldukça oynak 

bir yapıya sahiptir. Bununla birlikte 2008 küresel finansal krizi dönemi sonrasında 

tüketici enflasyonunu artırmada daha etkili olmaktadır. İhracat için ithalat ürünleri 

fiyatı şoku finansal kriz sonrası dönemde artış yönünde bir eğilim sergilemektedir. 

Tüketim ithalatı fiyatı şoku ise özellikle 2015 yılı sonrası tüketici enflasyonu üzerinde 

azaltıcı yönde etkiler oluşturmaktadır. Son olarak, yatırım ithalatı fiyatları şok süreci, 

verideki yüksek oynaklığa bağlı kullanılan büyük ölçüm hatası nedeniyle, daha dar bir 

aralıkta hareket etmektedir.  

4.3. Tarihsel Ayrıştırma 

Tarihsel ayrıştırmayla, şokların değişkenler üzerinde etkileri her bir çeyreklik 

dönem bazında ayrı ayrı incelenebilmektedir. Genel olarak, varyans ayrıştırmasına 

benzer sonuçlar elde edilmesini sağlamakla birlikte, farklı dönemlerle ilgili belirli 

şokların önemine dair ek bilgiler de sunmaktadır.  

Tarihsel ayrıştırma ilgili değişkene en çok etki eden ilk sekiz şok dikkate 

alınarak yapılmaktadır. Geriye kalan şokların toplam etkisi “diğer” sınıflaması altında 
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Şekil 4.2. Büyümenin Tarihsel Ayrıştırması 

 

Şekil 4.3. Tüketimin Tarihsel Ayrıştırması 
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yer almaktadır. Bölüm içinde, öne çıkan sekiz değişkenin tarihsel ayrıştırmasına yer 

verilmektedir. Tarihsel ayrıştırma, reel gözlem değişkenleri ve nominal kur için 

indirgenmeye tabi tutulmuş değerlerinin yüzde artışları şeklinde yapılmaktadır. 

Enflasyon ve faiz içinse, indirgenmiş değerlerin doğrudan yüzde oranları 

kullanılmaktadır. 

Şekil 4.2, Şekil 4.3 ve Şekil 4.4’te sırasıyla büyüme, tüketim ve yatırımın 

tarihsel ayrıştırma süreçleri verilmektedir. Büyümenin tarihsel ayrıştırması 

incelendiğinde özellikle 2006 yılı başından itibaren büyümeye pozitif katkı yapan 

kalıcı teknoloji şokunun küresel finansal kriz döneminde en büyük negatif katkıyı 

verdiği görülmektedir. Küresel finansal krizden çıkış döneminde de kalıcı teknoloji 

şokunun önemli ölçüde pozitif katkı verdiği söylenebilir. Dikkat çeken bir diğer 

önemli nokta, küresel finansal kriz döneminde para politikasının krizin etkilerini 

hafifletmede güçlü bir dengeleyici unsur olarak ortaya çıkmasıdır. Ancak, para 

politikası şokunun 2016 yılı üçüncü çeyreğinde meydana gelen daralma sonrasında 

benzer etkiyi vermediği görülmektedir. Bu dönemde, daralmanın en önemli nedenleri 

arasında olan tüketici tercihi şoku toparlanmada en büyük itici güç olarak ortaya 

çıkmaktadır. Ayrıca, küresel finansal kriz döneminin etkilerini hafifletmede, yerli 

üretim fiyat şoku öne çıkan bir diğer unsurdur. Genel olarak analiz edilen 2003:Ç2-

2017:Ç2 dönemi boyunca kalıcı teknoloji, tüketim tercihi ve para politikası şoklarının 

büyümenin arkasındaki temel itici güçler olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, ülke 

risk primi ve yerli üretim fiyat şoklarının da aynı dönem içinde ekonominin büyüme 

dinamikleri üzerinde etkili olduğu görülmektedir.  

Tüketimin büyüme yapısının arkasında büyük oranda tüketim tercihine gelen 

şokların var olduğu görülmektedir. Özellikle daralma ve yükselme dönemlerinde bu 

şoka kalıcı teknoloji şoku da eşlik etmektedir. Tüketimin tarihsel ayrıştırmasında en 

dikkat çekici nokta, tüketimin oturmuş bir büyüme eğiliminin olmamasıdır. İlgili 

şoklardan doğrudan etkilenen tüketim inişli çıkışlı bir yapı göstermektedir. 

Tüketimdeki yükselme eğilimini bir süre sonra ortaya çıkan bir daralma eğilimi takip 

etmektedir. Bir anlamda, tüketim davranışı dış şoklara karşı çok duyarlı olup bu 

şoklara karşı çok hızlı bir şekilde pozitif ve negatif yönde uyum sağlamaktadır.  
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enflasyonunun tarihsel ayrıştırması incelendiğinde para politikası, ülke risk primi ve 

yurtdışı faiz şoklarının tüketici enflasyonunu belirli bir istikrar içinde etkiledikleri 

görülmektedir. Ülke risk primi şoku, 2011 yılının ilk dönemine kadar istikrarlı bir 

şekilde tüketici enflasyonuna azaltıcı yönde katkı verirken bu tarihten sonra tersine bir 

etki oluşturmaktadır. Para politikası şokunun da özellikle 2012 yılından itibaren 

tüketici enflasyonu üzerindeki etkisi azaltıcı yönde çalışmaktadır. Buna karşın, bu 

etkinin oldukça sınırlı düzeyde kaldığı söylenebilir. Yurtdışı faiz oranıysa, küresel 

finansal krizin derinleşmeye başladığı 2008 yılı üçüncü çeyreğinden itibaren tüketici 

enflasyonu üzerinde azaltıcı yönde etkisini göstermektedir. Nitekim kriz sonrası 

dönemde yurtdışı faizler uzun dönem sıfıra yakın bir noktada seyretmiştir. Dolayısıyla 

fiyat ve kur aktarım mekanizmaları aracılığıyla yurtiçi fiyatlar üzerinde herhangi bir 

baskı oluşturmamıştır. Yerli üretim fiyatları, tüketici enflasyonu üzerinde etkili bir 

diğer şoktur. Pozitif ve negatif yönde katkılar verdiği dönemler olmakla birlikte, 

özellikle 2015 yılı sonrasında enflasyonu azaltıcı yönde etki ettiği dönemler daha 

fazladır. En dikkat çekici noktalardan birisi emek tercihi şokunun 2015 yılından 

itibaren tüketici enflasyonu üzerinde büyük oranda artırıcı etki oluşturmasıdır. Asgari 

ücret başta olmak üzere ücretlerde yapılan düzenlemelerin bu artış üzerinde büyük 

ölçüde etkili olduğu söylenebilir. Buna karşın, aynı şokun 2003 yılının ikinci 

yarısından 2008 yılına kadarki dönemde tüketici enflasyonu üzerindeki etkisi azaltıcı 

yöndedir.  

Ağırlıklı fonlama maliyetinin seyrinde, kendi şoku dışında ülke risk primi ve 

yurtdışı faiz şokları etkilidir . Ülke risk priminin özellikle 2012 yılından sonra fonlama 

maliyetini artırıcı yönde etki ettiği; yurtdışı faizinse enflasyondakine benzer şekilde 

küresel finansal kriz sonrası dönemde azaltıcı yönde etki ettiği görülmektedir. Bununla 

birlikte para politikası şoku, küresel finansal kriz sonrası dönemde fonlama 

maliyetlerini azaltıcı yönde istikrarlı bir yapı göstermektedir. Emek tercihi şokuysa, 

aktarım mekanizmaları aracılığıyla 2014 yılından itibaren faizler üzerinde artırıcı 

etkiler oluşturmaktadır. 

Nominal kurun tarihsel ayrıştırması incelendiğinde, ülke risk primi, yurtdışı 

enflasyon ve faiz ile para politikası şokları dönemler itibarıyla farklı etkiler 

göstermekle birlikte ön plana çıkan şoklardır. Para politikası şokunun genellikle ülke 
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Şekil 4.4. Yatırımın Tarihsel Ayrıştırması 

 

Yatırım büyümesinin tarihsel ayrıştırması incelendiğinde, yatırım etkinliği, 

para politikası, ülke risk primi ve kalıcı teknoloji şokları daha etkin görünürken 

dönemlere göre farklı şoklar ön plana çıkmaktadır. 2003 yılının ikinci yarısı ve 2004 

yılında ülke risk primi, küresel finansal krizin yoğunlaştığı dönemlerde yurtdışı faiz 

ile birlikte para politikası, 2010 ve 2011 yıllarındaysa yatırım etkinliği ile birlikte 

kalıcı teknoloji şoklarının yatırımlara pozitif yönde katkı verdiği görülmektedir. 2017 

yılının ilk iki dönemi incelendiğinde döviz cinsinden borçlanan girişimci özkaynağı 

şokunun yatırım üzerinde belirleyici yönde pozitif katkı sunduğu anlaşılmaktadır. 

Aynı dönemlerde, ülke risk primi ve para politikası şokları yatırımları azaltıcı yönde 

etki etmektedir. Dikkat çekici bir diğer nokta, 2010 yılının ikinci yarısından itibaren 

yurtdışı kaynaklı faiz şokunun yatırım üzerinde belirgin bir etkisinin olmamasıdır. Bu 

durum, ülke risk priminin faiz kaynaklı şokun etkilerini üzerinde toplaması kaynaklı 

olabilir. Bununla birlikte, bu durumun altında yatan bir başka neden yurtdışı faizlerin 

özellikle 2010 yılından sonra sıfıra yakın düzeylerde seyretmesi olabilir. Para 

politikası 2014 yılı sonrası, son iki dönem hariç yatırımlar üzerinde pozitif ya da 

negatif yönde bir etki oluşturmamaktadır. Genel olarak ülke risk primi şokunun bütün 

dönemler boyunca yatırım kararları üzerinde etkiler oluşturduğu görülmektedir.  

Şekil 4.5, Şekil 4.6 ve Şekil 4.7’de tüketici enflasyonu, ağırlıklı fonlama 

maliyeti ve nominal kurun tarihsel ayrıştırma süreçleri gösterilmektedir. Tüketici 
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Şekil 4.7. Nominal Döviz Kurunun Tarihsel Ayrıştırması 

 

Son olarak Şekil 4.8 ve Şekil 4.9’da ihracat ve ithalatın tarihsel ayrıştırmalarına 

yer verilmektedir. İhracat fiyatları ve risk primi şoklarının özellikle ihracatın yüksek 

artışlar gösterdiği dönemlerde önemli katkılar verdiği görülmektedir. İhracatı, ithalat 

fiyatlarını artırıcı yöndeki şoklar olumsuz, azaltıcı yöndeki şoklar olumlu yönde 

etkilemektedir. 2016 yılının son ve 2017 yılının ilk dönemindeki ithalat fiyatı şokunun 

etkileri, ihracat fiyatlarını artırıcı yöndeki şokla kısmen telafi edilmektedir. 
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artışlarına belirgin bir katkı sunmaktadır. 2007 yılına kadar genellikle ithalatı azaltıcı 

yönde etki eden yurtdışı faiz şoku, 2007 yılının ikinci döneminden finansal krizin 

içinde olduğu dönem de dâhil olmak üzere 2010 yılının üçüncü dönemine kadar ithalat 

artışlarına pozitif yönde katkı vermektedir. 2016 yılındaki daralmanın da dâhil olduğu 

üçüncü dönemden itibaren ithalatın büyüme seyrini ağırlıklı olarak ülke risk primi, 

kalıcı ve geçici teknoloji ile ithalat fiyatı şokları belirlemektedir. İhracat ve ithalatı 

ülke risk primi ve ithalat fiyatları birlikte önemli ölçüde etkilerken, ithalatın büyüme 

yapısı içinde teknoloji şokları daha önemli bir rol oynamaktadır. Bu durum, teknoloji 
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risk primi şokuyla ters yönlü çalıştığı fakat ülke risk primi kaynaklı kurdaki artışları 

telafi etmede tek başına yeterli olmadığı görülmektedir. Nominal döviz kurundaki 

yüksek oynaklığa bağlı olarak modelin ima ettiği parametre ve değişkenler kurdaki 

değişimleri tam olarak açıklayamamakta ve buna bağlı olarak ölçüm hatası, nominal 

kurun örneklem dönemi boyunca hareketinde etki edici bir şok olarak ortaya 

çıkmaktadır. 

Şekil 4.5. Tüketici Enflasyonunun Tarihsel Ayrıştırması 

 

Şekil 4.6. Ağırlıklı Fonlama Maliyetinin Tarihsel Ayrıştırması 
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SONUÇ 

Yeni Keynesyen yapıdaki DSGD modelleri Lucas kritiğinden bağımsız, 

ekonomik birimlerin rasyonel beklentilere sahip olduğu ve piyasadaki aksaklıkları 

dikkate alan ekonominin genel denge modelleridir. Bu modeller RİÇ modelinin kararlı 

dengesini, ekonomik piyasalardaki etkinsizliğin açıklanmasında referans bir ölçüt 

olarak kullanmaktadır. Son yirmi yıl içerisinde DSGD modellerinin tahmin 

tekniklerinde ve programlama dillerinde kaydedilen ilerlemelerle birlikte merkez 

bankaları ve politika yapıcı kuruluşlar analizlerinde bu modelleri yoğun olarak 

kullanmaya başlamıştır. Modelin tahmininde diğerlerine göre daha yeni olmasına 

rağmen Bayesci tahmin yöntemi en çok tercih edilen yöntem olarak öne çıkmaktadır. 

Makroekonomik yazın ile uyumlu olması, parametrelerin değerlerini sınırlayarak 

ekonomik anlamlılığa önem vermesi, genel denge sistemine dayalı tahmin imkânı 

vermesi bu yöntemi daha çok tercih edilir kılmaktadır.  

Bu çalışmada Türkiye ekonomisinin 2003Ç2:2017Ç2 dönemi için dışa açık 

küçük ekonomi DSGD modeli geliştirilmiştir. Yazında Türkiye ekonomisini DSGD 

yöntemiyle ele alan kısıtlı sayıda inceleme olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra, bu 

tez çalışması; geniş ölçeği ve içerdiği şok sayısı, finansal sürtünmelerin girişimciler 

üzerinden modele ilk defa dâhil edilmesi, ithalatı tüketim, yatırım ve ihracat olmak 

üzere üç bileşen nezdinde ele alması gibi özellikleriyle ilk olma özelliği taşımaktadır. 

Bununla birlikte, Türkiye ekonomisinin ayırt edici özelliklerini yeterli detayda 

yansıtmıyor olması nedeniyle, başlangıç düzeyinde bir model olma özelliği taşımakta 

olup uzun bir süreç içerisinde, tabi tutulacağı testler ve destekleneceği diğer 

çalışmalarla birlikte gelişebilecek ve zayıflıkları giderilebilecektir. Modelde 18’i 

dışsal şok parametresi olmak üzere toplam 52 parametre tahmin edilmiştir. Yurtdışı 

ekonomiyle ilgili olan üç şok dışsal olarak tahmin edilerek modelin yapısına dâhil 

edilmiştir. Modelin ekonominin gerçekleriyle örtüşen bir genel denge yapısına sahip 

olması amacıyla piyasa aksaklıkları dikkate alınmıştır. Bu kapsamda ekonomik 

birimlerin davranışlarını doğrudan etkileyecek fiyat ve ücret yapışkanlıkları, yatırım 

uyarlama ve sermaye kullanım maliyetleri, tüketim alışkanlık parametresi ve finansal 

sürtünmeler modelin yapısına dâhil edilmiştir. 
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şoklarının ima ettiği yapısal politikaların ihracattan çok ithalatı tetikleyici yönde 

etkiler oluşturduğuna dair soru işaretleri oluşturmaktadır. 

Şekil 4.8. İhracatın Tarihsel Ayrıştırması 

 

Şekil 4.9. İthalatın Tarihsel Ayrıştırması 
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teknoloji şokunun etkisini artırmakta, dolayısıyla büyüme eğilimlerini 

değiştirmektedir. Kalıcı teknoloji şokları büyümeye paralel olarak tüketim ve yatırım 

üzerinde de belirgin düzeylerde artışa neden olmaktadır. Kalıcı teknoloji şokları 

enflasyon ve faiz oranları üzerinde artırıcı yönde, geçici teknoloji şokları ise azaltıcı 

yönde etki etmektedir. Geçici teknoloji şokları büyümeye dönemsel önemli katkılar 

yaparken örneklem döneminin tamamında güçlü bir etki oluşturmamaktadır. 

Tarihsel ayrıştırma sonuçları incelendiğinde teknoloji şokları ithalatın büyüme 

yapısı içinde etkin bir rol üstlenirken ihracatın yapısı içinde belirgin bir etki 

oluşturmadığı görülmektedir. İthalat üzerindeki bu etki yatırımın ithalata olan yüksek 

bağımlılığı (yüzde 32,4) ile bir ölçüde açıklanabilmektedir. 

Türkiye ekonomisinde iktisadi dalgalanmaların önemli kaynaklarından birisi 

olan tüketim, büyümede gerçekleşen oynaklıkların yaklaşık yüzde 12’sini 

açıklamaktadır. Tüketim şokları 2016 yılı üçüncü çeyreğindeki daralmanın en büyük 

kaynağı olmakla beraber bu daralmadan çıkışta da en önemli rolü üstlenmektedir. 

Bununla birlikte, tarihsel ayrıştırma sonuçlarına göre tüketim davranışı dış şoklara 

karşı çok duyarlıdır. 

Model sonuçlarına göre kamu harcaması şokları büyümeye yaklaşık yüzde 

0,23 oranında artış yönünde katkı vermektedir. Diğer değişkenler üzerinde, modele 

basit bir yapıyla dâhil edilmesine bağlı olarak çok fazla etki oluşturmamaktadır. 

Özellikle 2008 küresel finansal krizinden çıkış döneminde kamu harcaması şokları 

etkin bir rol üstlenmektedir. 

Parametrelerin sonsal dağılım sonuçları dikkate alındığında, ülke risk priminin 

kalıcılık parametresinin aldığı yüksek değer (0,95) şokun ekonomi üzerinde uzun 

dönemli etkiler oluşturduğunu göstermektedir. Risk primi şokunun nominal döviz 

kuru üzerinde yaklaşık yüzde 15 oranında değer kaybına neden olması, şokun kur 

hareketleri üzerinde son derece etkin bir güce sahip olduğunu göstermektedir. 

Parametre sonsal dağılımlarının sonuçları dikkate alındığında, yabancı para 

cinsinden borçlanan girişimcilerin karşılaştıkları şokun varyansının döviz kurundaki 

aşırı hareketliliğe bağlı olarak yüksek olduğu görülmektedir. Yerli para cinsinden 

borçlanan girişimcilerin karşılaştıkları faiz farkları verideki yüksek oynaklığa bağlı 
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Çalışma sonuçlarına göre, faizin enflasyondaki artışa tepki katsayısı yaklaşık 

olarak 1,2 düzeylerindedir. Bu sonuç, yazında Türkiye ekonomisiyle ilgili yapılan 

benzer çalışmalardaki katsayı değerlerine göre daha düşüktür. Diğer çalışmalardaki 

örneklem döneminin 2012 öncesine ait olması ve her çalışmanın para politikasındaki 

farklı özelliklere odaklanmasına bağlı olarak sonuçların farklılaştığı 

değerlendirilmektedir. Ekonomideki parasal şoklar yaklaşık yüzde 1,5 puanlık ağırlıklı 

fonlama maliyeti artışına neden olmaktadır. Bununla birlikte bu orandaki artışın 

enflasyon üzerinde oluşturduğu aşağı yönlü baskı sadece yüzde 0,15 puan 

düzeyindedir. Türkiye ekonomisinde enflasyonun faize karşı yeterli düzeyde bir 

duyarlılığa sahip olmadığı bu sonuçlar ışığında görülmektedir. Dolayısıyla, Türkiye 

ekonomisinde para politikası araçları tek başına enflasyonu kontrol etmede yeterli 

olmamaktadır. 

Para politikası şoklarının, varyans ayrıştırması sonuçlarına göre büyümedeki 

dalgalanmaların üçüncü büyük açıklayıcısı olduğu görülmektedir. Özellikle 2008 

küresel finansal krizinin etkilerini hafifletmede para politikası araçları önemli bir 

dengeleyici unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Para politikası benzer etkiyi 2016 yılı 

üçüncü çeyreğinde yaşanan daralma ve sonrasındaki dönemde gösterememiştir. Para 

politikası şoklarının aynı zamanda yatırımlarda meydana gelen dalgalanmaların 

yaklaşık yüzde 16,6’sını açıklayarak yatırımlar üzerinde önemli bir etkiye sahip 

olduğu görülmektedir. Para politikasının, özellikle 2008 küresel finansal krizinin 

yoğun hissedildiği dönemlerde yatırımlar üzerinde pozitif yönlü etkiler oluşturduğu 

görülmektedir. Ayrıca tarihsel ayrıştırma sonuçlarına göre para politikası şokunun 

genellikle ülke risk primi şokuyla ters yönde hareket ettiği fakat kurdaki artışları telafi 

etmede tek başına yeterli olmadığı gözlemlenmektedir. 

Türkiye ekonomisinde kalıcı teknoloji şoklarının geçici olanlara göre büyüme 

üzerindeki etkisi daha belirgindir. Varyans ayrıştırması sonuçları incelendiğinde, 

kalıcı teknoloji şoklarının Türkiye ekonomisindeki büyüme dalgalanmalarının 

yaklaşık yüzde 32,1’ini açıkladığı görülmektedir. Bu sonuç kalıcı teknoloji şoklarının 

gelişmekte olan ekonomilerde piyasadaki dalgalanmaların başlıca nedeni olduğuyla 

ilgili yazını destekler niteliktedir. Nitekim gelişmekte olan ekonomilerde yaşanan sık 

politika değişiklikleri ile maliye, ticaret ve eğitim alanlarındaki reformlar kalıcı 
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0,23 oranında artış yönünde katkı vermektedir. Diğer değişkenler üzerinde, modele 

basit bir yapıyla dâhil edilmesine bağlı olarak çok fazla etki oluşturmamaktadır. 

Özellikle 2008 küresel finansal krizinden çıkış döneminde kamu harcaması şokları 

etkin bir rol üstlenmektedir. 

Parametrelerin sonsal dağılım sonuçları dikkate alındığında, ülke risk priminin 

kalıcılık parametresinin aldığı yüksek değer (0,95) şokun ekonomi üzerinde uzun 

dönemli etkiler oluşturduğunu göstermektedir. Risk primi şokunun nominal döviz 

kuru üzerinde yaklaşık yüzde 15 oranında değer kaybına neden olması, şokun kur 

hareketleri üzerinde son derece etkin bir güce sahip olduğunu göstermektedir. 

Parametre sonsal dağılımlarının sonuçları dikkate alındığında, yabancı para 

cinsinden borçlanan girişimcilerin karşılaştıkları şokun varyansının döviz kurundaki 

aşırı hareketliliğe bağlı olarak yüksek olduğu görülmektedir. Yerli para cinsinden 

borçlanan girişimcilerin karşılaştıkları faiz farkları verideki yüksek oynaklığa bağlı 
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fiyatlarına gelen şoklar doğrudan enflasyona etki ederek kısa dönemde yaklaşık yüzde 

2,3 puan düzeylerinde artışa neden olmaktadır. 

Emek tercihi şokunun özellikle 2015 yılından itibaren tüketici enflasyonu 

üzerinde belirgin bir şekilde artırıcı yönde etki ettiği görülmektedir. Özellikle asgari 

ücretle ilgili düzenlemelerin yapıldığı dönemin başlarında bu etkinin gücünü artırdığı 

gözlemlenmektedir. İşgücü piyasasıyla ilgili olarak ücretler üzerinden yapılan 

reformlar tüketici enflasyonu üzerinde doğrudan artırıcı etki açığa çıkarmaktadır. 

Son olarak, ileriki araştırmalarda modelin yapısının içine emek 

sürtünmelerinin dâhil edilmesi daha anlamlı sonuçların alınmasına neden olacaktır. 

Bununla birlikte, bu çalışmada ele alınan model Türkiye ekonomisini bütün yönleriyle 

irdeleyecek bir detaya sahip değildir. Bu nedenle, yönetilen-yönlendirilen fiyatların ve 

enerji ithalatının model içinde detaylı olarak incelenmesi, para politikası analizlerinin 

daha iyi yapılabilmesine ve cari işlemler dengesinin ekonomi üzerinde oluşturduğu 

etkilerin daha iyi görülebilmesine katkı sunacaktır. Bununla birlikte, diğer gelişmekte 

olan ekonomilerde olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de bazı parametrelerin ve 

verilerin oluşturulma süreçleri veri kısıtına bağlı olarak alternatif yaklaşım yöntemleri 

kullanılarak yapılmaktadır. Model analizlerini zorlaştıran bu süreç nedeniyle yeni 

üretilmiş veriler ışığında yapılacak analizlerin modeli güçlendireceği 

değerlendirilmektedir.  Ayrıca, Türkiye ekonomisinde inşaat sektörü yatırımlar içinde 

önemli bir yere sahiptir. İleriki çalışmalarda modelin yapısının içine inşaat sektörünün 

ayrı bir bölüm olarak dâhil edilmesi, bu sektör üzerinden ortaya çıkacak şokların daha 

iyi araştırılabilmesine olanak sağlayacaktır. 
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olarak modelin içerdiği parametreler tarafından tam anlamıyla açıklanamamaktadır. 

Risk primi özellikle yabancı para cinsinden borçlanan girişimcilerin öz kaynaklarında 

önemli ölçüde olumsuz etki oluşturmaktadır. 2016 yılı üçüncü çeyreğinde yaşanan 

daralmadan çok hızlı çıkış sürecinde girişimci öz kaynağı şoklarının belirgin pozitif 

katkılar sunduğu gözlemlenmektedir. Özellikle risk primi ve nominal kur kaynaklı 

yatırım üzerindeki olası negatif etkilerin bu şoklarla büyük ölçüde telafi edildiği 

görülmektedir. Başta Kredi Garanti Fonu aracılığıyla olmak üzere özel sektöre 

yönlendirilen zaman dilimi belirlenmiş, hedefe yönelik katkıların bu şokların temel 

kaynağını oluşturduğu, daralmanın sonraki çeyreklerde de ilerleyerek derinleşmesini 

engellediği ve ekonominin toparlanmasına katkı verdiği görülmektedir. 

Modele yerleştirilen finansal sürtünmeler, ekonomi üzerindeki yurtiçi ve 

yurtdışı kaynaklı şokların etkilerinin başta yatırım kanalı olmak üzere aktarım 

mekanizmaları ile ekonominin geneline yayılımı konusunda etkili olmaktadır. Bu 

nedenle finansal sürtünmeler modelin açıklayıcılığı açısından katkı sunmaktadır. 

Yurtdışı kaynaklı faiz artış şokuna yerel ekonomi içinde en büyük tepkiyi 

yaklaşık yüzde 3,5 oranındaki değer kaybıyla nominal döviz kuru vermektedir. 

Enflasyon da şoka kısa vadede yüzde 0,3 puanlık bir artışla tepki vermektedir. Ayrıca 

varyans ayrıştırması sonuçları dikkate alındığında yurtdışı kaynaklı şokların yabancı 

para cinsinden borçlanan girişimcilerin karşılaştığı faiz farkı üzerinde önemli bir 

etkiye sahip olduğu görülmektedir. 

Parametre sonsal dağılım sonuçları incelendiğinde, Türkiye ekonomisinde 

fiyatlar belirlenirken enflasyondaki oynaklığa ve aşırı belirsizliğe bağlı olarak geçmişe 

dönük tecrübelerden çok ileriye dönük beklentilerin dikkate alındığı görülmektedir. 

İthalat ürünlerindeki fiyat artışı şoku ise net ihracata pozitif katkı vermektedir. Bu 

sonucun altında yerli ve yabancı ürünler arasındaki ikame esnekliği ile ithal fiyat 

artışının yurtdışı ekonomideki canlanmayı ima etmesi olduğu değerlendirilmektedir. 

İthalat fiyatı artış şokları ithalatın kendisi dışında ihracat fiyatları ve reel ihracatın 

kendisindeki oynaklıkları da açıklamada önemli bir kaynak teşkil etmektedir. Sadece 

ihracat için ithalat ürünlerine gelen şok özelinde incelendiğinde ise bu şokun aynı 

zamanda büyüme üzerinde de negatif etkiler oluşturduğu görülmektedir. Yerli üretim 
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fiyatlarına gelen şoklar doğrudan enflasyona etki ederek kısa dönemde yaklaşık yüzde 

2,3 puan düzeylerinde artışa neden olmaktadır. 

Emek tercihi şokunun özellikle 2015 yılından itibaren tüketici enflasyonu 

üzerinde belirgin bir şekilde artırıcı yönde etki ettiği görülmektedir. Özellikle asgari 

ücretle ilgili düzenlemelerin yapıldığı dönemin başlarında bu etkinin gücünü artırdığı 

gözlemlenmektedir. İşgücü piyasasıyla ilgili olarak ücretler üzerinden yapılan 

reformlar tüketici enflasyonu üzerinde doğrudan artırıcı etki açığa çıkarmaktadır. 

Son olarak, ileriki araştırmalarda modelin yapısının içine emek 

sürtünmelerinin dâhil edilmesi daha anlamlı sonuçların alınmasına neden olacaktır. 

Bununla birlikte, bu çalışmada ele alınan model Türkiye ekonomisini bütün yönleriyle 

irdeleyecek bir detaya sahip değildir. Bu nedenle, yönetilen-yönlendirilen fiyatların ve 

enerji ithalatının model içinde detaylı olarak incelenmesi, para politikası analizlerinin 

daha iyi yapılabilmesine ve cari işlemler dengesinin ekonomi üzerinde oluşturduğu 

etkilerin daha iyi görülebilmesine katkı sunacaktır. Bununla birlikte, diğer gelişmekte 

olan ekonomilerde olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de bazı parametrelerin ve 

verilerin oluşturulma süreçleri veri kısıtına bağlı olarak alternatif yaklaşım yöntemleri 

kullanılarak yapılmaktadır. Model analizlerini zorlaştıran bu süreç nedeniyle yeni 

üretilmiş veriler ışığında yapılacak analizlerin modeli güçlendireceği 

değerlendirilmektedir.  Ayrıca, Türkiye ekonomisinde inşaat sektörü yatırımlar içinde 

önemli bir yere sahiptir. İleriki çalışmalarda modelin yapısının içine inşaat sektörünün 

ayrı bir bölüm olarak dâhil edilmesi, bu sektör üzerinden ortaya çıkacak şokların daha 

iyi araştırılabilmesine olanak sağlayacaktır. 
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EK 2. Değişkenlerin Ölçeklendirilmesi ve Durağanlaştırılması 

Yerel para cinsinden olan değişkenler yerli ara malı fiyat endeksiyle, yabancı 

para cinsinden olan nominal değişkenler yurtdışı tüketici fiyatları endeksiyle 

ölçeklendirilmektedir: 

𝑝𝑝𝑡𝑡
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ = 𝑃𝑃𝑡𝑡

𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ

𝑃𝑃𝑡𝑡
,𝑝𝑝𝑡𝑡𝑚𝑚,𝑐𝑐 = 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑚𝑚,𝑐𝑐

𝑃𝑃𝑡𝑡
,𝑝𝑝𝑡𝑡𝑚𝑚,𝑖𝑖 = 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑚𝑚,𝑖𝑖

𝑃𝑃𝑡𝑡
,𝑝𝑝𝑡𝑡𝑚𝑚,𝑥𝑥 = 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑚𝑚,𝑥𝑥

𝑃𝑃𝑡𝑡
, 𝑝𝑝𝑡𝑡𝑐𝑐 = 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑐𝑐

𝑃𝑃𝑡𝑡
,𝑝𝑝𝑡𝑡𝑥𝑥 = 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑥𝑥

𝑃𝑃𝑡𝑡∗
 

𝑝𝑝𝑡𝑡𝑖𝑖 =   𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑖𝑖

𝑃𝑃𝑡𝑡
,𝑝𝑝𝑘𝑘′,𝑡𝑡 = 𝑃𝑃𝑘𝑘′𝑡𝑡                                                                                      (𝐸𝐸𝐸𝐸 2.1) 

Reel değişkenler kalıcı teknoloji eğilimi kullanılarak durağanlaştırılmaktadır: 

𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑡𝑡 = 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡
𝑧𝑧𝑡𝑡

,𝑔𝑔𝑡𝑡 = 𝐺𝐺𝑡𝑡
𝑧𝑧𝑡𝑡

, 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑚𝑚 = 𝐶𝐶𝑡𝑡𝑚𝑚
𝑧𝑧𝑡𝑡

, 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑 = 𝐶𝐶𝑡𝑡
𝑧𝑧𝑡𝑡

,𝑔𝑔𝑡𝑡 = 𝐺𝐺𝑡𝑡
𝑧𝑧𝑡𝑡

, 𝑥𝑥𝑡𝑡𝑚𝑚 = 𝑋𝑋𝑡𝑡𝑚𝑚
𝑧𝑧𝑡𝑡

, 𝑥𝑥𝑡𝑡 = 𝑋𝑋𝑡𝑡
𝑧𝑧𝑡𝑡

 

 𝑖𝑖𝑡𝑡𝑚𝑚 = 𝐼𝐼𝑡𝑡𝑚𝑚
𝑧𝑧𝑡𝑡

, 𝑖𝑖𝑡𝑡𝑑𝑑 = 𝐼𝐼𝑡𝑡
𝑧𝑧𝑡𝑡

,𝐸𝐸𝑡𝑡+1𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝐾𝐾𝑡𝑡+1𝑌𝑌𝑌𝑌

𝑧𝑧𝑡𝑡
,𝐸𝐸𝑘𝑘+1

𝑌𝑌𝑌𝑌
= 𝐾𝐾𝑡𝑡+1

𝑌𝑌𝑌𝑌

𝑧𝑧𝑡𝑡
,𝐸𝐸𝑡𝑡+1𝐹𝐹𝑌𝑌 = 𝐾𝐾𝑡𝑡+1𝐹𝐹𝑌𝑌

𝑧𝑧𝑡𝑡
, 𝐸𝐸𝑘𝑘+1

𝐹𝐹𝑌𝑌
= 𝐾𝐾𝑡𝑡+1

𝐹𝐹𝑌𝑌

𝑧𝑧𝑡𝑡
 

𝑛𝑛𝑡𝑡+1𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝑁𝑁𝑡𝑡+1𝑌𝑌𝑌𝑌

𝑧𝑧𝑡𝑡
,𝑛𝑛𝑡𝑡+1𝐹𝐹𝑌𝑌 = 𝑁𝑁𝑡𝑡+1𝐹𝐹𝑌𝑌

𝑧𝑧𝑡𝑡
,𝑤𝑤𝑡𝑡

𝑒𝑒 = 𝑊𝑊𝑡𝑡+1
𝑒𝑒

𝑧𝑧𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡
, 𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑡𝑡

𝑘𝑘,𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑘𝑘,𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝑅𝑅𝑡𝑡𝑘𝑘,𝑌𝑌𝑌𝑌

𝑃𝑃𝑡𝑡
,𝑤𝑤𝑡𝑡 = 𝑊𝑊𝑡𝑡

𝑧𝑧𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡
 

𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑡𝑡
𝑘𝑘,𝐹𝐹𝑌𝑌 = 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑘𝑘,𝐹𝐹𝑌𝑌 = 𝑅𝑅𝑡𝑡𝑘𝑘,𝐹𝐹𝑌𝑌

𝑃𝑃𝑡𝑡
, 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡 = 𝑣𝑣𝑡𝑡𝑧𝑧𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡 ,𝑛𝑛𝑛𝑛𝑎𝑎𝑡𝑡 = 𝐺𝐺𝑡𝑡𝐷𝐷𝑡𝑡+1𝐹𝐹𝑌𝑌,ℎℎ

𝑧𝑧𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡
                      (𝐸𝐸𝐸𝐸 2.2) 

Nominal döviz kuru çeyreklik dönemlerdeki değişim: 𝑔𝑔𝑡𝑡 = 𝑆𝑆𝑡𝑡
𝑆𝑆𝑡𝑡−1

 şeklinde 

tanımlanırken reel döviz kuru tüketici fiyatları endeksi cinsinden 

tanımlanmaktadır: 𝑞𝑞𝑡𝑡 = 𝑆𝑆𝑡𝑡𝑌𝑌𝑡𝑡∗

𝑌𝑌𝑡𝑡𝑐𝑐
. 
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EKLER 

EK 1. Sermaye Kullanım ve Yatırım Uyarlama Maliyeti Fonksiyonları 

  Yerli ve yabancı para cinsinden sermaye kullanım maliyeti fonksiyonları 

sırasıyla aşağıdaki eşitliklerdeki gibi yazılabilir: 

𝑎𝑎𝑌𝑌𝑌𝑌(𝑢𝑢𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌) = 0,5𝜎𝜎𝑏𝑏,𝑌𝑌𝑌𝑌𝜎𝜎𝑎𝑎,𝑌𝑌𝑌𝑌(𝑢𝑢𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌)2 + 𝜎𝜎𝑏𝑏,𝑌𝑌𝑌𝑌(1 − 𝜎𝜎𝑎𝑎,𝑌𝑌𝑌𝑌)𝑢𝑢𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌 

                         +𝜎𝜎𝑏𝑏,𝑌𝑌𝑌𝑌 ((
𝜎𝜎𝑎𝑎,𝑌𝑌𝑌𝑌

2 ) − 1)                                                                            (𝐸𝐸𝐸𝐸 1.1) 

𝑎𝑎𝐹𝐹𝑌𝑌(𝑢𝑢𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌) = 0,5𝜎𝜎𝑏𝑏,𝐹𝐹𝑌𝑌𝜎𝜎𝑎𝑎,𝐹𝐹𝑌𝑌(𝑢𝑢𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌)2 + 𝜎𝜎𝑏𝑏,𝐹𝐹𝑌𝑌(1 − 𝜎𝜎𝑎𝑎,𝐹𝐹𝑌𝑌)𝑢𝑢𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌 

                       +𝜎𝜎𝑏𝑏,𝐹𝐹𝑌𝑌 ((
𝜎𝜎𝑎𝑎,𝐹𝐹𝑌𝑌

2 ) − 1)                                                                              (𝐸𝐸𝐸𝐸 1.2) 

Yukarıdaki eşitliklerdeki 𝜎𝜎𝑎𝑎,𝑏𝑏, sermaye maliyet fonksiyonlarının 

parametreleridir.  

Yatırım uyarlama maliyeti fonksiyonu ve türevinin eşitlikleri aşağıdaki 

eşitliklerdeki gibi yazılabilir: 

�̃�𝑆 (𝜇𝜇𝑧𝑧,𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡
𝑖𝑖𝑡𝑡−1

) = 0,5 {𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 [√𝑆𝑆′′ (𝜇𝜇𝑧𝑧,𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡
𝑖𝑖𝑡𝑡−1

− 𝜇𝜇𝑧𝑧)] + 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 [−√𝑆𝑆′′ (𝜇𝜇𝑧𝑧,𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡
𝑖𝑖𝑡𝑡−1

− 𝜇𝜇𝑧𝑧)] − 2}  (𝐸𝐸𝐸𝐸 1.3) 

𝑆𝑆′̃ (𝜇𝜇𝑧𝑧,𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡
𝑖𝑖𝑡𝑡−1

) = 0,5 {𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 [√𝑆𝑆′′ (𝜇𝜇𝑧𝑧,𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡
𝑖𝑖𝑡𝑡−1

− 𝜇𝜇𝑧𝑧)] − 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 [−√𝑆𝑆′′ (𝜇𝜇𝑧𝑧,𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡
𝑖𝑖𝑡𝑡−1

− 𝜇𝜇𝑧𝑧)]}         (𝐸𝐸𝐸𝐸 1.4) 
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EK 2. Değişkenlerin Ölçeklendirilmesi ve Durağanlaştırılması 

Yerel para cinsinden olan değişkenler yerli ara malı fiyat endeksiyle, yabancı 

para cinsinden olan nominal değişkenler yurtdışı tüketici fiyatları endeksiyle 

ölçeklendirilmektedir: 

𝑝𝑝𝑡𝑡
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ = 𝑃𝑃𝑡𝑡

𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ

𝑃𝑃𝑡𝑡
,𝑝𝑝𝑡𝑡𝑚𝑚,𝑐𝑐 = 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑚𝑚,𝑐𝑐

𝑃𝑃𝑡𝑡
,𝑝𝑝𝑡𝑡𝑚𝑚,𝑖𝑖 = 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑚𝑚,𝑖𝑖

𝑃𝑃𝑡𝑡
,𝑝𝑝𝑡𝑡𝑚𝑚,𝑥𝑥 = 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑚𝑚,𝑥𝑥

𝑃𝑃𝑡𝑡
, 𝑝𝑝𝑡𝑡𝑐𝑐 = 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑐𝑐

𝑃𝑃𝑡𝑡
,𝑝𝑝𝑡𝑡𝑥𝑥 = 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑥𝑥

𝑃𝑃𝑡𝑡∗
 

𝑝𝑝𝑡𝑡𝑖𝑖 =   𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑖𝑖

𝑃𝑃𝑡𝑡
,𝑝𝑝𝑘𝑘′,𝑡𝑡 = 𝑃𝑃𝑘𝑘′𝑡𝑡                                                                                      (𝐸𝐸𝐸𝐸 2.1) 

Reel değişkenler kalıcı teknoloji eğilimi kullanılarak durağanlaştırılmaktadır: 

𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑡𝑡 = 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡
𝑧𝑧𝑡𝑡

,𝑔𝑔𝑡𝑡 = 𝐺𝐺𝑡𝑡
𝑧𝑧𝑡𝑡

, 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑚𝑚 = 𝐶𝐶𝑡𝑡𝑚𝑚
𝑧𝑧𝑡𝑡

, 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑 = 𝐶𝐶𝑡𝑡
𝑧𝑧𝑡𝑡

,𝑔𝑔𝑡𝑡 = 𝐺𝐺𝑡𝑡
𝑧𝑧𝑡𝑡

, 𝑥𝑥𝑡𝑡𝑚𝑚 = 𝑋𝑋𝑡𝑡𝑚𝑚
𝑧𝑧𝑡𝑡

, 𝑥𝑥𝑡𝑡 = 𝑋𝑋𝑡𝑡
𝑧𝑧𝑡𝑡

 

 𝑖𝑖𝑡𝑡𝑚𝑚 = 𝐼𝐼𝑡𝑡𝑚𝑚
𝑧𝑧𝑡𝑡

, 𝑖𝑖𝑡𝑡𝑑𝑑 = 𝐼𝐼𝑡𝑡
𝑧𝑧𝑡𝑡

,𝐸𝐸𝑡𝑡+1𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝐾𝐾𝑡𝑡+1𝑌𝑌𝑌𝑌

𝑧𝑧𝑡𝑡
,𝐸𝐸𝑘𝑘+1

𝑌𝑌𝑌𝑌
= 𝐾𝐾𝑡𝑡+1

𝑌𝑌𝑌𝑌

𝑧𝑧𝑡𝑡
,𝐸𝐸𝑡𝑡+1𝐹𝐹𝑌𝑌 = 𝐾𝐾𝑡𝑡+1𝐹𝐹𝑌𝑌

𝑧𝑧𝑡𝑡
, 𝐸𝐸𝑘𝑘+1

𝐹𝐹𝑌𝑌
= 𝐾𝐾𝑡𝑡+1

𝐹𝐹𝑌𝑌

𝑧𝑧𝑡𝑡
 

𝑛𝑛𝑡𝑡+1𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝑁𝑁𝑡𝑡+1𝑌𝑌𝑌𝑌

𝑧𝑧𝑡𝑡
,𝑛𝑛𝑡𝑡+1𝐹𝐹𝑌𝑌 = 𝑁𝑁𝑡𝑡+1𝐹𝐹𝑌𝑌

𝑧𝑧𝑡𝑡
,𝑤𝑤𝑡𝑡

𝑒𝑒 = 𝑊𝑊𝑡𝑡+1
𝑒𝑒

𝑧𝑧𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡
, 𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑡𝑡

𝑘𝑘,𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑘𝑘,𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝑅𝑅𝑡𝑡𝑘𝑘,𝑌𝑌𝑌𝑌

𝑃𝑃𝑡𝑡
,𝑤𝑤𝑡𝑡 = 𝑊𝑊𝑡𝑡

𝑧𝑧𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡
 

𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑡𝑡
𝑘𝑘,𝐹𝐹𝑌𝑌 = 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑘𝑘,𝐹𝐹𝑌𝑌 = 𝑅𝑅𝑡𝑡𝑘𝑘,𝐹𝐹𝑌𝑌

𝑃𝑃𝑡𝑡
, 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡 = 𝑣𝑣𝑡𝑡𝑧𝑧𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡 ,𝑛𝑛𝑛𝑛𝑎𝑎𝑡𝑡 = 𝐺𝐺𝑡𝑡𝐷𝐷𝑡𝑡+1𝐹𝐹𝑌𝑌,ℎℎ

𝑧𝑧𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡
                      (𝐸𝐸𝐸𝐸 2.2) 

Nominal döviz kuru çeyreklik dönemlerdeki değişim: 𝑔𝑔𝑡𝑡 = 𝑆𝑆𝑡𝑡
𝑆𝑆𝑡𝑡−1

 şeklinde 

tanımlanırken reel döviz kuru tüketici fiyatları endeksi cinsinden 

tanımlanmaktadır: 𝑞𝑞𝑡𝑡 = 𝑆𝑆𝑡𝑡𝑌𝑌𝑡𝑡∗

𝑌𝑌𝑡𝑡𝑐𝑐
. 

 

 

 

 

 

 



 

138 
 

EK 4. Modelin Yapısındaki Parametreler, Değişkenler ve Denklem Seti 

A) Modelin Yapısındaki Parametreler 
Parametre Açıklama 

𝜆𝜆𝑑𝑑 Yerli ürün fiyat artışı 
𝜆𝜆𝑚𝑚,Ψ İthalat ürünü, fiyat artışı, Ψ ∈ (𝐶𝐶,𝑋𝑋, 𝐼𝐼) 
𝜆𝜆𝑥𝑥 İhracat ürünü, fiyat artışı 
𝜆𝜆𝑤𝑤 Emeğin ücreti, fiyat artışı 
𝜂𝜂𝑐𝑐 İkame esnekliği, tüketim 
𝜂𝜂𝑖𝑖 İkame esnekliği, yatırım 
𝜂𝜂𝑘𝑘 İkame esnekliği, sermaye malı 
𝜂𝜂𝑥𝑥 İkame esnekliği, ihracat 
𝜂𝜂𝑓𝑓 İkame esnekliği, yurtdışı talep 
𝜔𝜔𝑐𝑐 Tüketim içindeki ithalat payı 
𝜔𝜔𝑖𝑖 Yatırım içindeki ithalat payı 
𝜔𝜔𝑥𝑥 İhracat ürünleri içindeki ithal girdi payı 
𝜔𝜔𝑘𝑘 Sermaye malı üretiminde yerli para cinsinden sermaye malı payı 
𝜅𝜅𝑑𝑑 Yerli ürün, fiyat endeksleme parametresi 
𝜅𝜅𝑥𝑥 İhracat ürünü, fiyat endeksleme parametresi 
𝜅𝜅𝑚𝑚,Ψ İthalat ürünü, fiyat endeksleme parametresi, Ψ ∈ (𝐶𝐶,𝑋𝑋, 𝐼𝐼) 
𝜅𝜅𝑤𝑤 Emek ücretinin endeksleme parametresi 
𝑧𝑧𝑡𝑡 Kalıcı teknoloji şoku 
𝜖𝜖𝑡𝑡 Geçici teknoloji şoku 
𝜇𝜇𝑧𝑧,𝑡𝑡 Kalıcı teknoloji şoku, büyüme oranı 
Υ𝑡𝑡 Yatırım etkinliği şoku 
𝜏𝜏𝑡𝑡𝑑𝑑 Fiyat artışı şoku, yerli ürün 
𝜏𝜏𝑡𝑡𝑚𝑚,Ψ Fiyat artışı şoku, ithalat Ψ ∈ (𝐶𝐶,𝑋𝑋, 𝐼𝐼) 
𝜏𝜏𝑡𝑡𝑥𝑥 Fiyat artışı şoku, ihracat 
𝜁𝜁𝑡𝑡𝑐𝑐 Tüketim tercihi şoku 
𝜁𝜁𝑡𝑡ℎ Emek tercihi şoku 
𝛾𝛾𝑡𝑡
𝑗𝑗 Girişimlerin hayatta kalma oranı şoku, 𝑗𝑗 ∈ (𝑌𝑌𝑌𝑌,𝐹𝐹𝑌𝑌)   

�̃�𝜙𝑡𝑡 Ülke risk primi şoku 
𝜌𝜌𝜖𝜖 Geçici teknoloji, kalıcılık parametresi 
𝜌𝜌𝜇𝜇𝑧𝑧 Kalıcı teknoloji, kalıcılık parametresi 
𝜌𝜌𝑅𝑅 Faiz oranı, kalıcılık parametresi 
𝜌𝜌𝑔𝑔 Kamu harcaması, kalıcılık parametresi 
𝜌𝜌𝑌𝑌∗  Yurtdışı çıktı, kalıcılık parametresi 
𝜌𝜌𝑃𝑃∗ Yurtdışı tüketici fiyatları enflasyonu, kalıcılık parametresi 
𝜌𝜌𝑅𝑅∗ Yurtdışı faiz oranı, kalıcılık parametresi 
𝜌𝜌𝜏𝜏𝑉𝑉 Fiyat artışı, kalıcılık parametresi, 𝑉𝑉 ∈ (𝑑𝑑, 𝑥𝑥,𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑚𝑚𝑥𝑥) 
𝜌𝜌𝛾𝛾𝐽𝐽 Girişimlerin hayatta kalma oranı, 𝐽𝐽 ∈ (𝑌𝑌𝑌𝑌,𝐹𝐹𝑌𝑌), kalıcılık parametresi 
𝜌𝜌𝜁𝜁𝑐𝑐  Tüketim tercihi, kalıcılık parametresi 
𝜌𝜌𝜁𝜁ℎ Emek tercihi, kalıcılık parametresi 
𝜌𝜌Υ Yatırım etkinliği, kalıcılık parametresi 
𝜌𝜌�̃�𝜙 Ülke risk primi, kalıcılık parametresi 
𝜉𝜉𝑑𝑑 Yerli ürün, Calvo parametresi 
𝜉𝜉𝑚𝑚,Ψ İthalat ürünü, Calvo parametresi, Ψ ∈ (𝐶𝐶,𝑋𝑋, 𝐼𝐼) 
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EK 3. Dışsal Şoklar 

Kalıcı teknoloji şoku: 

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (𝜇𝜇𝑧𝑧,𝑡𝑡
𝜇𝜇𝑧𝑧

) = 𝜌𝜌𝜇𝜇𝑧𝑧𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (
𝜇𝜇𝑧𝑧,𝑡𝑡−1
𝜇𝜇𝑧𝑧

) + 𝜀𝜀𝜇𝜇𝑧𝑧,𝑡𝑡                                                           (𝐸𝐸𝐸𝐸 3.1) 

Geçici teknoloji şoku: 

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (𝜖𝜖𝑡𝑡𝜖𝜖 ) = 𝜌𝜌𝜖𝜖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (
𝜖𝜖𝑡𝑡−1
𝜖𝜖 ) + 𝜀𝜀𝜖𝜖,𝑡𝑡                                                                    (𝐸𝐸𝐸𝐸 3.2) 

Yatırım etkinliği şoku: 

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (Υ𝑡𝑡Υ) = 𝜌𝜌Υ𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (
Υ𝑡𝑡−1
Υ ) + 𝜀𝜀Υ,𝑡𝑡                                                                   (𝐸𝐸𝐸𝐸 3.3) 

Tüketim tercihi şoku: 

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (𝜁𝜁𝑡𝑡
𝑐𝑐

𝜁𝜁𝑐𝑐) = 𝜌𝜌𝜁𝜁𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (
𝜁𝜁𝑡𝑡−1𝑐𝑐

𝜁𝜁𝑐𝑐 ) + 𝜀𝜀𝜁𝜁𝑐𝑐,𝑡𝑡                                                               (𝐸𝐸𝐸𝐸 3.4) 

Emek tercihi şoku: 

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (𝜁𝜁𝑡𝑡
ℎ

𝜁𝜁ℎ) = 𝜌𝜌𝜁𝜁ℎ𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (
𝜁𝜁𝑡𝑡−1ℎ

𝜁𝜁ℎ ) + 𝜀𝜀𝜁𝜁ℎ,𝑡𝑡                                                              (𝐸𝐸𝐸𝐸 3.5) 

Risk primi şoku: 

�̃�𝜙𝑡𝑡 − �̃�𝜙 = 𝜌𝜌�̃�𝜙(�̃�𝜙𝑡𝑡−1 − �̃�𝜙) + 𝜀𝜀�̃�𝜙,𝑡𝑡                                                                   (𝐸𝐸𝐸𝐸 3.6) 

Fiyat şokları: 

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (𝜏𝜏𝑡𝑡
𝑉𝑉

𝜏𝜏𝑉𝑉) = 𝜌𝜌𝜏𝜏𝑉𝑉𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (
𝜏𝜏𝑡𝑡−1𝑉𝑉

𝜏𝜏𝑉𝑉 ) + 𝜀𝜀𝜏𝜏𝑉𝑉,𝑡𝑡  ,𝑉𝑉 ∈ (𝑑𝑑, 𝑥𝑥,𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑚𝑚𝑥𝑥)                (𝐸𝐸𝐸𝐸 3.7) 

Girişimci özkaynak şokları: 

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (𝛾𝛾𝑡𝑡
𝐽𝐽

𝛾𝛾𝐽𝐽) = 𝜌𝜌𝛾𝛾𝐽𝐽𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (
𝛾𝛾𝑡𝑡−1
𝐽𝐽

𝛾𝛾𝐽𝐽 ) + 𝜀𝜀𝛾𝛾𝐽𝐽,𝑡𝑡  , 𝐽𝐽 ∈ (𝑌𝑌𝑌𝑌,𝐹𝐹𝑌𝑌)                                  (𝐸𝐸𝐸𝐸 3.8) 
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EK 4. Modelin Yapısındaki Parametreler, Değişkenler ve Denklem Seti 

A) Modelin Yapısındaki Parametreler 
Parametre Açıklama 

𝜆𝜆𝑑𝑑 Yerli ürün fiyat artışı 
𝜆𝜆𝑚𝑚,Ψ İthalat ürünü, fiyat artışı, Ψ ∈ (𝐶𝐶,𝑋𝑋, 𝐼𝐼) 
𝜆𝜆𝑥𝑥 İhracat ürünü, fiyat artışı 
𝜆𝜆𝑤𝑤 Emeğin ücreti, fiyat artışı 
𝜂𝜂𝑐𝑐 İkame esnekliği, tüketim 
𝜂𝜂𝑖𝑖 İkame esnekliği, yatırım 
𝜂𝜂𝑘𝑘 İkame esnekliği, sermaye malı 
𝜂𝜂𝑥𝑥 İkame esnekliği, ihracat 
𝜂𝜂𝑓𝑓 İkame esnekliği, yurtdışı talep 
𝜔𝜔𝑐𝑐 Tüketim içindeki ithalat payı 
𝜔𝜔𝑖𝑖 Yatırım içindeki ithalat payı 
𝜔𝜔𝑥𝑥 İhracat ürünleri içindeki ithal girdi payı 
𝜔𝜔𝑘𝑘 Sermaye malı üretiminde yerli para cinsinden sermaye malı payı 
𝜅𝜅𝑑𝑑 Yerli ürün, fiyat endeksleme parametresi 
𝜅𝜅𝑥𝑥 İhracat ürünü, fiyat endeksleme parametresi 
𝜅𝜅𝑚𝑚,Ψ İthalat ürünü, fiyat endeksleme parametresi, Ψ ∈ (𝐶𝐶,𝑋𝑋, 𝐼𝐼) 
𝜅𝜅𝑤𝑤 Emek ücretinin endeksleme parametresi 
𝑧𝑧𝑡𝑡 Kalıcı teknoloji şoku 
𝜖𝜖𝑡𝑡 Geçici teknoloji şoku 
𝜇𝜇𝑧𝑧,𝑡𝑡 Kalıcı teknoloji şoku, büyüme oranı 
Υ𝑡𝑡 Yatırım etkinliği şoku 
𝜏𝜏𝑡𝑡𝑑𝑑 Fiyat artışı şoku, yerli ürün 
𝜏𝜏𝑡𝑡𝑚𝑚,Ψ Fiyat artışı şoku, ithalat Ψ ∈ (𝐶𝐶,𝑋𝑋, 𝐼𝐼) 
𝜏𝜏𝑡𝑡𝑥𝑥 Fiyat artışı şoku, ihracat 
𝜁𝜁𝑡𝑡𝑐𝑐 Tüketim tercihi şoku 
𝜁𝜁𝑡𝑡ℎ Emek tercihi şoku 
𝛾𝛾𝑡𝑡
𝑗𝑗 Girişimlerin hayatta kalma oranı şoku, 𝑗𝑗 ∈ (𝑌𝑌𝑌𝑌,𝐹𝐹𝑌𝑌)   

�̃�𝜙𝑡𝑡 Ülke risk primi şoku 
𝜌𝜌𝜖𝜖 Geçici teknoloji, kalıcılık parametresi 
𝜌𝜌𝜇𝜇𝑧𝑧 Kalıcı teknoloji, kalıcılık parametresi 
𝜌𝜌𝑅𝑅 Faiz oranı, kalıcılık parametresi 
𝜌𝜌𝑔𝑔 Kamu harcaması, kalıcılık parametresi 
𝜌𝜌𝑌𝑌∗  Yurtdışı çıktı, kalıcılık parametresi 
𝜌𝜌𝑃𝑃∗ Yurtdışı tüketici fiyatları enflasyonu, kalıcılık parametresi 
𝜌𝜌𝑅𝑅∗ Yurtdışı faiz oranı, kalıcılık parametresi 
𝜌𝜌𝜏𝜏𝑉𝑉 Fiyat artışı, kalıcılık parametresi, 𝑉𝑉 ∈ (𝑑𝑑, 𝑥𝑥,𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑚𝑚𝑥𝑥) 
𝜌𝜌𝛾𝛾𝐽𝐽 Girişimlerin hayatta kalma oranı, 𝐽𝐽 ∈ (𝑌𝑌𝑌𝑌,𝐹𝐹𝑌𝑌), kalıcılık parametresi 
𝜌𝜌𝜁𝜁𝑐𝑐  Tüketim tercihi, kalıcılık parametresi 
𝜌𝜌𝜁𝜁ℎ Emek tercihi, kalıcılık parametresi 
𝜌𝜌Υ Yatırım etkinliği, kalıcılık parametresi 
𝜌𝜌�̃�𝜙 Ülke risk primi, kalıcılık parametresi 
𝜉𝜉𝑑𝑑 Yerli ürün, Calvo parametresi 
𝜉𝜉𝑚𝑚,Ψ İthalat ürünü, Calvo parametresi, Ψ ∈ (𝐶𝐶,𝑋𝑋, 𝐼𝐼) 
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B) Modelin Yapısındaki Değişkenler 
Değişkenler Açıklama 

𝑌𝑌𝑡𝑡 Yerli üretim 
𝐺𝐺𝐺𝐺𝑌𝑌𝐺𝐺𝑡𝑡 Gayrisafi yurtiçi hâsıla 
𝐶𝐶𝑡𝑡 Hanehalkı tüketimi 
𝐼𝐼𝑡𝑡 Yatırım 
𝑔𝑔𝑡𝑡 Kamu harcaması 
𝑋𝑋𝑡𝑡 İhracat 
Ψ𝑡𝑡
𝑚𝑚 İthalat, Ψ ∈ (𝐶𝐶,𝑋𝑋, 𝐼𝐼) 

𝑁𝑁𝑋𝑋 Net ihracat 
𝐶𝐶𝐶𝐶 Cari işlemler dengesi 
𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡 Net dış borç stoku 
𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌 Yerli parayla borçlanan girişimcilerin kiraya verdikleri fiziki sermaye malı 

miktarı 
𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌 Yabancı parayla borçlanan girişimcilerin kiraya verdikleri fiziki sermaye 

malı miktarı 
�̅�𝐾𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌 Yerli parayla borçlanan girişimcilerin satın aldıkları fiziki sermaye malı 

miktarı 
�̅�𝐾𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌 Yabancı parayla borçlanan girişimcilerin satın aldıkları fiziki sermaye malı 

miktarı 
�̅�𝐾𝑡𝑡 Girişimciler tarafından satın alınan toplam fiziki sermaye malı 
𝐺𝐺𝑡𝑡 Toplam emek girdisi 
𝑊𝑊𝑡𝑡 Emeğin ücreti 
𝜙𝜙 Yerli üretim içindeki sabit maliyetler 
𝐷𝐷𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌 Hanehalkının yerli para cinsinden sahip olduğu mevduat 
𝐷𝐷𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌,ℎℎ Yerli hanehalkının yabancı para cinsinden sahip olduğu mevduat  
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡 Yerli ara malı reel marjinal maliyeti 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚,Ψ İthalat malı nominal marjinal maliyeti, Ψ ∈ (𝐶𝐶,𝑋𝑋, 𝐼𝐼) 
𝑁𝑁𝑁𝑁𝐶𝐶𝑡𝑡𝑥𝑥 İhracat malı nominal marjinal maliyeti 
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑥𝑥 İhracat malı reel marjinal maliyeti 
𝑌𝑌𝑡𝑡 Yerli ara ürün fiyat endeksi 
𝑌𝑌𝑡𝑡𝑐𝑐 Tüketici fiyat endeksi 
𝑌𝑌𝑡𝑡𝑚𝑚,𝑐𝑐 Tüketim için ithalat malı fiyat endeksi 
𝑌𝑌𝑡𝑡𝑚𝑚,𝑥𝑥 İhracat için ithalat malı fiyat endeksi 
𝑌𝑌𝑡𝑡𝑚𝑚,𝑖𝑖 Yatırım için ithalat fiyat endeksi 
𝑌𝑌𝑡𝑡𝑖𝑖 Yatırım fiyat endeksi 
𝑌𝑌𝑡𝑡𝑥𝑥 Yabancı para cinsinden ihracat fiyat endeksi 

𝑌𝑌𝑡𝑡
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ GSYH deflatör endeksi 
𝑌𝑌𝑡𝑡∗ Yurtdışı tüketici fiyat endeksi 
𝜋𝜋𝑡𝑡 Yerli ara malı enflasyon oranı 
�̅�𝜋𝑐𝑐 Tüketici fiyatı enflasyonu hedefi 
𝜋𝜋𝑡𝑡𝑐𝑐 Tüketici fiyatı enflasyonu 
𝜋𝜋𝑡𝑡𝑖𝑖 Yatırım enflasyonu 
𝜋𝜋𝑡𝑡𝑥𝑥 Yabancı para cinsinden ihracat enflasyonu 
𝜋𝜋𝑡𝑡𝑤𝑤 Emek ücreti enflasyonu 
𝜋𝜋𝑡𝑡𝑚𝑚,Ψ İthalat enflasyonu, Ψ ∈ (𝐶𝐶,𝑋𝑋, 𝐼𝐼) 
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𝜉𝜉𝑥𝑥 İhracat ürünü, Calvo parametresi 
𝜉𝜉𝑤𝑤 Emeğin ücreti, Calvo parametresi 
𝛼𝛼 Üretimin sermaye esnekliği 
𝜆𝜆𝑡𝑡 Lagrange çarpanı 
𝛽𝛽 İskonto oranı 
𝑣𝑣𝑡𝑡 Hanehalkı nominal gelirinin marjinal faydası 
𝑏𝑏 Tüketim alışkanlığı parametresi 
𝐴𝐴𝐿𝐿 Çalışmaya ayrılan zamanın ölçeklendirilmesi parametresi 
𝜎𝜎𝐿𝐿 Ters Frisch esnekliği 
𝑢𝑢𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌 Sermaye kullanım oranı, yerli parayla borçlanan girişimci 

𝑎𝑎𝑌𝑌𝑌𝑌(𝑢𝑢𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌) Sermaye kullanım maliyeti fonksiyonu, yerli parayla borçlanan girişimci 
𝑢𝑢𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌 Sermaye kullanım oranı, yabancı parayla borçlanan girişimci 

𝑎𝑎𝐹𝐹𝑌𝑌(𝑢𝑢𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌) Sermaye kullanım maliyeti fonksiyonu, yabancı parayla borçlanan girişimci 
𝛿𝛿 Yıpranma oranı 
�̃�𝑆 Yatırım uyarlama maliyeti fonksiyonu 
�̃�𝑆′ Yatırım uyarlama maliyeti fonksiyonu, birinci türevi 
𝑆𝑆′′ Yatırım uyarlama maliyeti fonksiyonu, ikinci türevi 
𝑞𝑞𝑡𝑡 Reel döviz kuru 
𝜇𝜇𝑗𝑗 Girişimci, izleme maliyeti, 𝑗𝑗 ∈ (𝑌𝑌𝑌𝑌,𝐹𝐹𝑌𝑌)   
𝜔𝜔𝑗𝑗 Girişimci verimlilik şoku eşik değeri, 𝑗𝑗 ∈ (𝑌𝑌𝑌𝑌,𝐹𝐹𝑌𝑌)   

𝐹𝐹(𝜔𝜔𝑗𝑗;𝜎𝜎𝑗𝑗) Girişimci iflas oranı, 𝑗𝑗 ∈ (𝑌𝑌𝑌𝑌,𝐹𝐹𝑌𝑌)   
𝑟𝑟𝜋𝜋 Yurtiçi tüketici enflasyonu parametresi 
𝑟𝑟𝑦𝑦 Yurtiçi çıktı açığı parametresi 

𝜙𝜙𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 Ülke risk priminin net dış borç stokuna göre esnekliği 
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B) Modelin Yapısındaki Değişkenler 
Değişkenler Açıklama 

𝑌𝑌𝑡𝑡 Yerli üretim 
𝐺𝐺𝐺𝐺𝑌𝑌𝐺𝐺𝑡𝑡 Gayrisafi yurtiçi hâsıla 
𝐶𝐶𝑡𝑡 Hanehalkı tüketimi 
𝐼𝐼𝑡𝑡 Yatırım 
𝑔𝑔𝑡𝑡 Kamu harcaması 
𝑋𝑋𝑡𝑡 İhracat 
Ψ𝑡𝑡
𝑚𝑚 İthalat, Ψ ∈ (𝐶𝐶,𝑋𝑋, 𝐼𝐼) 

𝑁𝑁𝑋𝑋 Net ihracat 
𝐶𝐶𝐶𝐶 Cari işlemler dengesi 
𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡 Net dış borç stoku 
𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌 Yerli parayla borçlanan girişimcilerin kiraya verdikleri fiziki sermaye malı 

miktarı 
𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌 Yabancı parayla borçlanan girişimcilerin kiraya verdikleri fiziki sermaye 

malı miktarı 
�̅�𝐾𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌 Yerli parayla borçlanan girişimcilerin satın aldıkları fiziki sermaye malı 

miktarı 
�̅�𝐾𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌 Yabancı parayla borçlanan girişimcilerin satın aldıkları fiziki sermaye malı 

miktarı 
�̅�𝐾𝑡𝑡 Girişimciler tarafından satın alınan toplam fiziki sermaye malı 
𝐺𝐺𝑡𝑡 Toplam emek girdisi 
𝑊𝑊𝑡𝑡 Emeğin ücreti 
𝜙𝜙 Yerli üretim içindeki sabit maliyetler 
𝐷𝐷𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌 Hanehalkının yerli para cinsinden sahip olduğu mevduat 
𝐷𝐷𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌,ℎℎ Yerli hanehalkının yabancı para cinsinden sahip olduğu mevduat  
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡 Yerli ara malı reel marjinal maliyeti 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚,Ψ İthalat malı nominal marjinal maliyeti, Ψ ∈ (𝐶𝐶,𝑋𝑋, 𝐼𝐼) 
𝑁𝑁𝑁𝑁𝐶𝐶𝑡𝑡𝑥𝑥 İhracat malı nominal marjinal maliyeti 
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑥𝑥 İhracat malı reel marjinal maliyeti 
𝑌𝑌𝑡𝑡 Yerli ara ürün fiyat endeksi 
𝑌𝑌𝑡𝑡𝑐𝑐 Tüketici fiyat endeksi 
𝑌𝑌𝑡𝑡𝑚𝑚,𝑐𝑐 Tüketim için ithalat malı fiyat endeksi 
𝑌𝑌𝑡𝑡𝑚𝑚,𝑥𝑥 İhracat için ithalat malı fiyat endeksi 
𝑌𝑌𝑡𝑡𝑚𝑚,𝑖𝑖 Yatırım için ithalat fiyat endeksi 
𝑌𝑌𝑡𝑡𝑖𝑖 Yatırım fiyat endeksi 
𝑌𝑌𝑡𝑡𝑥𝑥 Yabancı para cinsinden ihracat fiyat endeksi 

𝑌𝑌𝑡𝑡
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ GSYH deflatör endeksi 
𝑌𝑌𝑡𝑡∗ Yurtdışı tüketici fiyat endeksi 
𝜋𝜋𝑡𝑡 Yerli ara malı enflasyon oranı 
�̅�𝜋𝑐𝑐 Tüketici fiyatı enflasyonu hedefi 
𝜋𝜋𝑡𝑡𝑐𝑐 Tüketici fiyatı enflasyonu 
𝜋𝜋𝑡𝑡𝑖𝑖 Yatırım enflasyonu 
𝜋𝜋𝑡𝑡𝑥𝑥 Yabancı para cinsinden ihracat enflasyonu 
𝜋𝜋𝑡𝑡𝑤𝑤 Emek ücreti enflasyonu 
𝜋𝜋𝑡𝑡𝑚𝑚,Ψ İthalat enflasyonu, Ψ ∈ (𝐶𝐶,𝑋𝑋, 𝐼𝐼) 
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C) Modelin Yapısındaki Denklem Seti 

Yerli Üretim 

𝑌𝑌𝑡𝑡 = [∫ 𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑡𝑡
1
𝜆𝜆𝑑𝑑

1

0
𝑑𝑑𝑑𝑑]

𝜆𝜆𝑑𝑑
, 1 ≤ 𝜆𝜆𝑑𝑑 ≤ ∞                                                                             (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.1) 

max
𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑡𝑡

𝜋𝜋𝑡𝑡𝑌𝑌 = 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑌𝑌𝑡𝑡 − ∫ 𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑
1

0
                                                                                   (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.2) 

𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑡𝑡 = ( 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡
)

𝜆𝜆𝑑𝑑
𝜆𝜆𝑑𝑑−1

𝑌𝑌𝑡𝑡                                                                                                        (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.3) 

𝑃𝑃𝑡𝑡 = [∫ 𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡
1

1−𝜆𝜆𝑑𝑑
1

0
𝑑𝑑𝑑𝑑]

1−𝜆𝜆𝑑𝑑
                                                                                             (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.4) 

𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝜖𝜖𝑡𝑡(𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡)
𝛼𝛼(𝑧𝑧𝑡𝑡𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑡𝑡)

1−𝛼𝛼 − 𝑧𝑧𝑡𝑡𝜙𝜙                                                                            (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.5) 

𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡 = [(𝜔𝜔𝑘𝑘)
1
𝜂𝜂𝑘𝑘   (𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌)

𝜂𝜂𝑘𝑘−1
𝜂𝜂𝑘𝑘  +   (1 −𝜔𝜔𝑘𝑘)

1
𝜂𝜂𝑘𝑘   (𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌)

𝜂𝜂𝑘𝑘−1
𝜂𝜂𝑘𝑘 ]

𝜂𝜂𝑘𝑘
𝜂𝜂𝑘𝑘−1

                          (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.6) 

𝜖𝜖�̂�𝑡 = 𝜌𝜌𝜖𝜖𝜖𝜖�̂�𝑡−1 + 𝜀𝜀𝜖𝜖,𝑡𝑡                                                                                                         (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.7) 

𝑧𝑧𝑡𝑡
𝑧𝑧𝑡𝑡−1

= 𝜇𝜇𝑧𝑧,𝑡𝑡                                                                                                                       (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.8) 

𝜇𝜇𝑧𝑧,𝑡𝑡 = (1 − 𝜌𝜌𝜇𝜇𝑧𝑧)𝜇𝜇𝑧𝑧 + 𝜌𝜌𝜇𝜇𝑧𝑧𝜇𝜇𝑧𝑧,𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀𝜇𝜇𝑧𝑧,𝑡𝑡                                                                    (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.9) 

min
𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌,𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌,𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑡𝑡

𝑊𝑊𝑡𝑡𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑡𝑡 + (𝑟𝑟𝑡𝑡𝐾𝐾,𝑌𝑌𝑌𝑌𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡)𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌 + (𝑟𝑟𝑡𝑡𝐾𝐾,𝐹𝐹𝑌𝑌𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡)𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌 + 

𝜆𝜆𝑡𝑡𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡 (𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑡𝑡 − 𝜖𝜖𝑡𝑡(𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡)
𝛼𝛼(𝑧𝑧𝑡𝑡𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑡𝑡)

1−𝛼𝛼 − 𝑧𝑧𝑡𝑡𝜙𝜙)                                                           (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.10) 

𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑡𝑡:𝑊𝑊𝑡𝑡 = (1 − 𝛼𝛼)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑧𝑧𝑡𝑡𝜖𝜖𝑡𝑡 (
𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑧𝑧𝑡𝑡𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑡𝑡

)
𝛼𝛼

                                                            (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.11) 

𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌: 𝑟𝑟𝑡𝑡𝐾𝐾,𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝛼𝛼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝜖𝜖𝑡𝑡 (
𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑧𝑧𝑡𝑡𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑡𝑡

)
𝛼𝛼−1

(𝜔𝜔𝑘𝑘𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌

)
1
𝜂𝜂𝑘𝑘

                                                  (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.12) 
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𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡 Kamu transfer harcamaları 
𝑃𝑃𝑘𝑘′,𝑡𝑡 Fiziki sermaye malının fiyatı 
𝑆𝑆𝑡𝑡 Döviz kuru 
𝑌𝑌𝑡𝑡∗ Yurtdışı talep, çıktı 
𝜋𝜋𝑡𝑡∗ Yurtdışı tüketici fiyatı enflasyonu hedefi 
𝑇𝑇𝑡𝑡∗ Yurtdışı faiz oranı 
𝑇𝑇𝑡𝑡 Yurtiçi faiz oranı 
�̅�𝐿𝑡𝑡𝑁𝑁

𝑌𝑌𝑌𝑌 Yerli para cinsinden borçlanan girişimcinin borçlanma miktarı 

�̅�𝐿𝑡𝑡𝑁𝑁
𝐹𝐹𝑌𝑌  Yabancı para cinsinden borçlanan girişimcinin borçlanma miktarı 

𝑁𝑁𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌 Yerli para cinsinden borçlanan girişimcinin özkaynağı 
𝑁𝑁𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌 Yabancı para cinsinden borçlanan girişimcinin özkaynağı 
𝑇𝑇𝑡𝑡𝑘𝑘,𝑌𝑌𝑌𝑌 Yerli parayla borçlanan girişimcinin ortalama fiziki sermaye malı getirisi 
𝑇𝑇𝑡𝑡𝑘𝑘,𝐹𝐹𝑌𝑌 Yabancı parayla borçlanan girişimcinin ortalama fiziki sermaye malı getirisi 
𝑍𝑍𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌 Yerli para cinsinden borçlanan girişimcinin ödemesi gerek faiz oranı 
𝑍𝑍𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌 Yabancı para cinsinden borçlanan girişimcinin ödemesi gereken faiz oranı 
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌 Faiz farkı, yerli parayla borçlanan girişimci 
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡𝐹𝐹𝐹𝐹 Faiz farkı, yabancı parayla borçlanan girişimci 
𝑊𝑊𝑡𝑡

𝑒𝑒,𝑗𝑗 Girişimcilere yapılan transfer ödemesi, 𝑗𝑗 ∈ (𝑌𝑌𝑃𝑃,𝐹𝐹𝑃𝑃)  
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C) Modelin Yapısındaki Denklem Seti 

Yerli Üretim 

𝑌𝑌𝑡𝑡 = [∫ 𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑡𝑡
1
𝜆𝜆𝑑𝑑

1

0
𝑑𝑑𝑑𝑑]

𝜆𝜆𝑑𝑑
, 1 ≤ 𝜆𝜆𝑑𝑑 ≤ ∞                                                                             (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.1) 

max
𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑡𝑡

𝜋𝜋𝑡𝑡𝑌𝑌 = 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑌𝑌𝑡𝑡 − ∫ 𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑
1

0
                                                                                   (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.2) 

𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑡𝑡 = ( 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡
)

𝜆𝜆𝑑𝑑
𝜆𝜆𝑑𝑑−1

𝑌𝑌𝑡𝑡                                                                                                        (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.3) 

𝑃𝑃𝑡𝑡 = [∫ 𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡
1

1−𝜆𝜆𝑑𝑑
1

0
𝑑𝑑𝑑𝑑]

1−𝜆𝜆𝑑𝑑
                                                                                             (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.4) 

𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝜖𝜖𝑡𝑡(𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡)
𝛼𝛼(𝑧𝑧𝑡𝑡𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑡𝑡)

1−𝛼𝛼 − 𝑧𝑧𝑡𝑡𝜙𝜙                                                                            (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.5) 

𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡 = [(𝜔𝜔𝑘𝑘)
1
𝜂𝜂𝑘𝑘   (𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌)

𝜂𝜂𝑘𝑘−1
𝜂𝜂𝑘𝑘  +   (1 −𝜔𝜔𝑘𝑘)

1
𝜂𝜂𝑘𝑘   (𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌)

𝜂𝜂𝑘𝑘−1
𝜂𝜂𝑘𝑘 ]

𝜂𝜂𝑘𝑘
𝜂𝜂𝑘𝑘−1

                          (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.6) 

𝜖𝜖�̂�𝑡 = 𝜌𝜌𝜖𝜖𝜖𝜖�̂�𝑡−1 + 𝜀𝜀𝜖𝜖,𝑡𝑡                                                                                                         (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.7) 

𝑧𝑧𝑡𝑡
𝑧𝑧𝑡𝑡−1

= 𝜇𝜇𝑧𝑧,𝑡𝑡                                                                                                                       (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.8) 

𝜇𝜇𝑧𝑧,𝑡𝑡 = (1 − 𝜌𝜌𝜇𝜇𝑧𝑧)𝜇𝜇𝑧𝑧 + 𝜌𝜌𝜇𝜇𝑧𝑧𝜇𝜇𝑧𝑧,𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀𝜇𝜇𝑧𝑧,𝑡𝑡                                                                    (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.9) 

min
𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌,𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌,𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑡𝑡

𝑊𝑊𝑡𝑡𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑡𝑡 + (𝑟𝑟𝑡𝑡𝐾𝐾,𝑌𝑌𝑌𝑌𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡)𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌 + (𝑟𝑟𝑡𝑡𝐾𝐾,𝐹𝐹𝑌𝑌𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡)𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌 + 

𝜆𝜆𝑡𝑡𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡 (𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑡𝑡 − 𝜖𝜖𝑡𝑡(𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡)
𝛼𝛼(𝑧𝑧𝑡𝑡𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑡𝑡)

1−𝛼𝛼 − 𝑧𝑧𝑡𝑡𝜙𝜙)                                                           (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.10) 

𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑡𝑡:𝑊𝑊𝑡𝑡 = (1 − 𝛼𝛼)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑧𝑧𝑡𝑡𝜖𝜖𝑡𝑡 (
𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑧𝑧𝑡𝑡𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑡𝑡

)
𝛼𝛼

                                                            (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.11) 

𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌: 𝑟𝑟𝑡𝑡𝐾𝐾,𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝛼𝛼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝜖𝜖𝑡𝑡 (
𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑧𝑧𝑡𝑡𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑡𝑡

)
𝛼𝛼−1

(𝜔𝜔𝑘𝑘𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌

)
1
𝜂𝜂𝑘𝑘

                                                  (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.12) 
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    max
𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑚𝑚,Ψ,𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦

𝐸𝐸𝑡𝑡∑(𝛽𝛽𝜉𝜉𝑚𝑚,Ψ)
𝑗𝑗𝑣𝑣𝑡𝑡+𝑗𝑗

∞

𝑗𝑗=0
[(𝜋𝜋𝑡𝑡𝑚𝑚,Ψ𝜋𝜋𝑡𝑡+1𝑚𝑚,Ψ …𝜋𝜋𝑡𝑡+𝑗𝑗−1𝑚𝑚,Ψ )𝜅𝜅𝑚𝑚,Ψ(�̅�𝜋𝑡𝑡+1𝑐𝑐 �̅�𝜋𝑡𝑡+2𝑐𝑐 … �̅�𝜋𝑡𝑡+𝑗𝑗𝑐𝑐 )1−𝜅𝜅𝑚𝑚,Ψ

× 𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑚𝑚,Ψ,𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 × Ψ𝑦𝑦,𝑡𝑡+𝑗𝑗

𝑚𝑚 − 𝜏𝜏𝑡𝑡+𝑗𝑗𝑚𝑚,Ψ𝑆𝑆𝑡𝑡+𝑗𝑗𝑃𝑃𝑡𝑡+𝑗𝑗∗ Ψ𝑦𝑦,𝑡𝑡+𝑗𝑗
𝑚𝑚 ] , 0 < 𝛽𝛽 < 1        (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.23) 

�̂�𝜋𝑡𝑡𝑚𝑚,Ψ = 𝛽𝛽
1 + 𝜅𝜅𝑚𝑚,Ψ𝛽𝛽

𝐸𝐸𝑡𝑡[�̂�𝜋𝑡𝑡+1𝑚𝑚,Ψ] + 𝜅𝜅𝑚𝑚,Ψ
1 + 𝜅𝜅𝑚𝑚,Ψ𝛽𝛽

�̂�𝜋𝑡𝑡−1𝑚𝑚,Ψ

+ 1
1 + 𝜅𝜅𝑚𝑚,Ψ𝛽𝛽

(1 − 𝛽𝛽𝜉𝜉𝑚𝑚,Ψ)(1 − 𝜉𝜉𝑚𝑚,Ψ)
𝜉𝜉𝑚𝑚,Ψ

𝑚𝑚�̂�𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚,Ψ                      (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.24) 

İhracatçı Firmalar 

𝑋𝑋𝑡𝑡 = (𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑥𝑥

𝑃𝑃𝑡𝑡∗
)
𝜂𝜂𝑓𝑓
𝑌𝑌𝑡𝑡∗                                                                                                         (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.25) 

𝑋𝑋𝑡𝑡 = [∫ 𝑋𝑋𝑦𝑦,𝑡𝑡
1
𝜆𝜆𝑥𝑥

1

0
𝑑𝑑𝑑𝑑]

𝜆𝜆𝑥𝑥
, 1 ≤ 𝜆𝜆𝑥𝑥 ≤ ∞                                                                          (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.26) 

𝑋𝑋𝑦𝑦,𝑡𝑡 = (
𝑃𝑃𝑦𝑦,𝑡𝑡𝑥𝑥
𝑃𝑃𝑡𝑡𝑥𝑥

)
− 𝜆𝜆𝑥𝑥
𝜆𝜆𝑥𝑥−1

𝑋𝑋𝑡𝑡                                                                                                 (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.27) 

𝑃𝑃𝑡𝑡𝑥𝑥 = [∫ (𝑃𝑃𝑦𝑦,𝑡𝑡𝑥𝑥 )
1

1−𝜆𝜆𝑥𝑥
1

0
𝑑𝑑𝑑𝑑]

1−𝜆𝜆𝑥𝑥
                                                                                   (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.28) 

𝑋𝑋𝑦𝑦,𝑡𝑡 = [(1 −𝜔𝜔𝑥𝑥)
1
𝜂𝜂𝑥𝑥   (𝑋𝑋𝑦𝑦,𝑡𝑡𝑑𝑑 )

𝜂𝜂𝑥𝑥−1
𝜂𝜂𝑥𝑥  +   (𝜔𝜔𝑥𝑥)

1
𝜂𝜂𝑥𝑥   (𝑋𝑋𝑦𝑦,𝑡𝑡𝑚𝑚)

𝜂𝜂𝑥𝑥−1
𝜂𝜂𝑥𝑥 ]

𝜂𝜂𝑥𝑥
𝜂𝜂𝑥𝑥−1

                           (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.29) 

𝑋𝑋𝑦𝑦,𝑡𝑡𝑑𝑑 = (1 −𝜔𝜔𝑥𝑥)(𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡
𝑥𝑥

𝜏𝜏𝑡𝑡𝑥𝑥𝑃𝑃𝑡𝑡
)
𝜂𝜂𝑥𝑥
𝑋𝑋𝑦𝑦,𝑡𝑡                                                                              (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.30) 

𝑋𝑋𝑦𝑦,𝑡𝑡𝑚𝑚,𝑥𝑥 = (𝜔𝜔𝑥𝑥)(𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡
𝑥𝑥

𝜏𝜏𝑡𝑡𝑥𝑥𝑃𝑃𝑡𝑡𝑚𝑚,𝑥𝑥)
𝜂𝜂𝑥𝑥
𝑋𝑋𝑦𝑦,𝑡𝑡                                                                                  (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.31) 

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑥𝑥 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡𝑥𝑥
𝑆𝑆𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑥𝑥

                                                                                                               (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.32)   

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑥𝑥 = 𝜏𝜏𝑡𝑡𝑥𝑥
𝑆𝑆𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑥𝑥

{(1 −𝜔𝜔𝑥𝑥)𝑃𝑃𝑡𝑡
1−𝜂𝜂𝑥𝑥 + (𝜔𝜔𝑥𝑥)(𝑃𝑃𝑡𝑡𝑚𝑚,𝑥𝑥)1−𝜂𝜂𝑥𝑥}

1
1−𝜂𝜂𝑥𝑥                                     (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.33) 

𝑃𝑃𝑦𝑦,𝑡𝑡𝑥𝑥 = (𝜋𝜋𝑡𝑡−1𝑥𝑥 )𝜅𝜅𝑥𝑥(𝜋𝜋𝑥𝑥)1−𝜅𝜅𝑥𝑥𝑃𝑃𝑦𝑦,𝑡𝑡−1𝑥𝑥 ,   0 < 𝜅𝜅𝑥𝑥 < 1.                                                     (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.34) 
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𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡𝐹𝐹𝐹𝐹: 𝑟𝑟𝑡𝑡𝐾𝐾,𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝛼𝛼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝜖𝜖𝑡𝑡 (
𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑧𝑧𝑡𝑡𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑡𝑡

)
𝛼𝛼−1

(
(1−𝜔𝜔𝑘𝑘)𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡

𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑡𝑡𝐹𝐹𝐹𝐹
)
1
𝜂𝜂𝑘𝑘

                                      (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.13) 

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡 = 𝜏𝜏𝑡𝑡𝑑𝑑 (
𝑊𝑊𝑡𝑡

(1− 𝛼𝛼)𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑧𝑧𝑡𝑡
)
1−𝛼𝛼

× 

                         

(

 
 [𝜔𝜔𝑘𝑘(𝑟𝑟𝑡𝑡𝐾𝐾,𝑌𝑌𝐹𝐹)1−𝜂𝜂𝑘𝑘 + (1 −𝜔𝜔𝑘𝑘)(𝑟𝑟𝑡𝑡𝐾𝐾,𝐹𝐹𝐹𝐹)1−𝜂𝜂𝑘𝑘]

1
1−𝜂𝜂𝑘𝑘

𝛼𝛼
)

 
 

𝛼𝛼

1
𝜖𝜖𝑡𝑡

                            (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.14) 

𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡 = (𝜋𝜋𝑡𝑡−1)𝜅𝜅𝑑𝑑(�̅�𝜋𝑐𝑐)1−𝜅𝜅𝑑𝑑𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡−1,                     0 ≤ 𝜅𝜅𝑑𝑑 ≤ 1                                    (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.15) 

𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡+𝑗𝑗 = (𝜋𝜋𝑡𝑡𝜋𝜋𝑡𝑡+1 …𝜋𝜋𝑡𝑡+𝑗𝑗−1)
𝜅𝜅𝑑𝑑(�̅�𝜋𝑡𝑡+1𝑐𝑐 �̅�𝜋𝑡𝑡+2𝑐𝑐 … �̅�𝜋𝑡𝑡+𝑗𝑗𝑐𝑐 )1−𝜅𝜅𝑑𝑑𝑃𝑃𝑡𝑡

𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖                           (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.16) 

max
𝐹𝐹𝑡𝑡
𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦

𝐸𝐸𝑡𝑡∑(𝛽𝛽𝜉𝜉𝑑𝑑)𝑗𝑗𝑣𝑣𝑡𝑡+𝑗𝑗 [((𝜋𝜋𝑡𝑡𝜋𝜋𝑡𝑡+1 …𝜋𝜋𝑡𝑡+𝑗𝑗−1)
𝜅𝜅𝑑𝑑(�̅�𝜋𝑡𝑡+1𝑐𝑐 �̅�𝜋𝑡𝑡+2𝑐𝑐 … �̅�𝜋𝑡𝑡+𝑗𝑗𝑐𝑐 )1−𝜅𝜅𝑑𝑑𝑃𝑃𝑡𝑡

𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖) 𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑡𝑡+𝑗𝑗
∞

𝑗𝑗=0

− 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡+𝑗𝑗𝑃𝑃𝑡𝑡+𝑗𝑗𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑡𝑡+𝑗𝑗] ,                    0 < 𝛽𝛽 < 1                             (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.17) 

�̂�𝜋𝑡𝑡 = 𝛽𝛽
1 + 𝜅𝜅𝑑𝑑𝛽𝛽

𝐸𝐸𝑡𝑡[�̂�𝜋𝑡𝑡+1] + 𝜅𝜅𝑑𝑑
1 + 𝜅𝜅𝑑𝑑𝛽𝛽

�̂�𝜋𝑡𝑡−1

+ 1
1 + 𝜅𝜅𝑑𝑑𝛽𝛽

(1− 𝛽𝛽𝜉𝜉𝑑𝑑)(1− 𝜉𝜉𝑑𝑑)
𝜉𝜉𝑑𝑑

𝑚𝑚�̂�𝑚𝑡𝑡                                           (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.18) 

İthalatçı Firmalar 

Ψ𝑡𝑡𝑚𝑚 = [∫ (Ψ𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑚𝑚)
1

𝜆𝜆𝑚𝑚,Ψ1
0 ]

𝜆𝜆𝑚𝑚,Ψ

,                         1 ≤ 𝜆𝜆𝑚𝑚,Ψ ≤ ∞                                  (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.19)  

Ψ𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑚𝑚 = (𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑚𝑚,Ψ

𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑚𝑚,Ψ)
𝜆𝜆𝑚𝑚,Ψ
𝜆𝜆𝑚𝑚,Ψ−1

Ψ𝑡𝑡𝑚𝑚                                                                                         (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.20) 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚,Ψ = 𝜏𝜏𝑡𝑡𝑚𝑚,Ψ𝑆𝑆𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡∗                                                                                             (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.21)  

𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑚𝑚,Ψ = (𝜋𝜋𝑡𝑡−1𝑚𝑚,Ψ)𝜅𝜅𝑚𝑚,Ψ(�̅�𝜋𝑐𝑐)1−𝜅𝜅𝑚𝑚,Ψ𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡−1𝑚𝑚,Ψ ,   0 ≤ 𝜅𝜅𝑚𝑚,Ψ ≤ 1                                     (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.22) 
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    max
𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑚𝑚,Ψ,𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦

𝐸𝐸𝑡𝑡∑(𝛽𝛽𝜉𝜉𝑚𝑚,Ψ)
𝑗𝑗𝑣𝑣𝑡𝑡+𝑗𝑗

∞

𝑗𝑗=0
[(𝜋𝜋𝑡𝑡𝑚𝑚,Ψ𝜋𝜋𝑡𝑡+1𝑚𝑚,Ψ …𝜋𝜋𝑡𝑡+𝑗𝑗−1𝑚𝑚,Ψ )𝜅𝜅𝑚𝑚,Ψ(�̅�𝜋𝑡𝑡+1𝑐𝑐 �̅�𝜋𝑡𝑡+2𝑐𝑐 … �̅�𝜋𝑡𝑡+𝑗𝑗𝑐𝑐 )1−𝜅𝜅𝑚𝑚,Ψ

× 𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑚𝑚,Ψ,𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 × Ψ𝑦𝑦,𝑡𝑡+𝑗𝑗

𝑚𝑚 − 𝜏𝜏𝑡𝑡+𝑗𝑗𝑚𝑚,Ψ𝑆𝑆𝑡𝑡+𝑗𝑗𝑃𝑃𝑡𝑡+𝑗𝑗∗ Ψ𝑦𝑦,𝑡𝑡+𝑗𝑗
𝑚𝑚 ] , 0 < 𝛽𝛽 < 1        (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.23) 

�̂�𝜋𝑡𝑡𝑚𝑚,Ψ = 𝛽𝛽
1 + 𝜅𝜅𝑚𝑚,Ψ𝛽𝛽

𝐸𝐸𝑡𝑡[�̂�𝜋𝑡𝑡+1𝑚𝑚,Ψ] + 𝜅𝜅𝑚𝑚,Ψ
1 + 𝜅𝜅𝑚𝑚,Ψ𝛽𝛽

�̂�𝜋𝑡𝑡−1𝑚𝑚,Ψ

+ 1
1 + 𝜅𝜅𝑚𝑚,Ψ𝛽𝛽

(1 − 𝛽𝛽𝜉𝜉𝑚𝑚,Ψ)(1 − 𝜉𝜉𝑚𝑚,Ψ)
𝜉𝜉𝑚𝑚,Ψ

𝑚𝑚�̂�𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚,Ψ                      (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.24) 

İhracatçı Firmalar 

𝑋𝑋𝑡𝑡 = (𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑥𝑥

𝑃𝑃𝑡𝑡∗
)
𝜂𝜂𝑓𝑓
𝑌𝑌𝑡𝑡∗                                                                                                         (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.25) 

𝑋𝑋𝑡𝑡 = [∫ 𝑋𝑋𝑦𝑦,𝑡𝑡
1
𝜆𝜆𝑥𝑥

1

0
𝑑𝑑𝑑𝑑]

𝜆𝜆𝑥𝑥
, 1 ≤ 𝜆𝜆𝑥𝑥 ≤ ∞                                                                          (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.26) 

𝑋𝑋𝑦𝑦,𝑡𝑡 = (
𝑃𝑃𝑦𝑦,𝑡𝑡𝑥𝑥
𝑃𝑃𝑡𝑡𝑥𝑥

)
− 𝜆𝜆𝑥𝑥
𝜆𝜆𝑥𝑥−1

𝑋𝑋𝑡𝑡                                                                                                 (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.27) 

𝑃𝑃𝑡𝑡𝑥𝑥 = [∫ (𝑃𝑃𝑦𝑦,𝑡𝑡𝑥𝑥 )
1

1−𝜆𝜆𝑥𝑥
1

0
𝑑𝑑𝑑𝑑]

1−𝜆𝜆𝑥𝑥
                                                                                   (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.28) 

𝑋𝑋𝑦𝑦,𝑡𝑡 = [(1 −𝜔𝜔𝑥𝑥)
1
𝜂𝜂𝑥𝑥   (𝑋𝑋𝑦𝑦,𝑡𝑡𝑑𝑑 )

𝜂𝜂𝑥𝑥−1
𝜂𝜂𝑥𝑥  +   (𝜔𝜔𝑥𝑥)

1
𝜂𝜂𝑥𝑥   (𝑋𝑋𝑦𝑦,𝑡𝑡𝑚𝑚)

𝜂𝜂𝑥𝑥−1
𝜂𝜂𝑥𝑥 ]

𝜂𝜂𝑥𝑥
𝜂𝜂𝑥𝑥−1

                           (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.29) 

𝑋𝑋𝑦𝑦,𝑡𝑡𝑑𝑑 = (1 −𝜔𝜔𝑥𝑥)(𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡
𝑥𝑥

𝜏𝜏𝑡𝑡𝑥𝑥𝑃𝑃𝑡𝑡
)
𝜂𝜂𝑥𝑥
𝑋𝑋𝑦𝑦,𝑡𝑡                                                                              (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.30) 

𝑋𝑋𝑦𝑦,𝑡𝑡𝑚𝑚,𝑥𝑥 = (𝜔𝜔𝑥𝑥)(𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡
𝑥𝑥

𝜏𝜏𝑡𝑡𝑥𝑥𝑃𝑃𝑡𝑡𝑚𝑚,𝑥𝑥)
𝜂𝜂𝑥𝑥
𝑋𝑋𝑦𝑦,𝑡𝑡                                                                                  (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.31) 

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑥𝑥 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡𝑥𝑥
𝑆𝑆𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑥𝑥

                                                                                                               (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.32)   

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑥𝑥 = 𝜏𝜏𝑡𝑡𝑥𝑥
𝑆𝑆𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑥𝑥

{(1 −𝜔𝜔𝑥𝑥)𝑃𝑃𝑡𝑡
1−𝜂𝜂𝑥𝑥 + (𝜔𝜔𝑥𝑥)(𝑃𝑃𝑡𝑡𝑚𝑚,𝑥𝑥)1−𝜂𝜂𝑥𝑥}

1
1−𝜂𝜂𝑥𝑥                                     (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.33) 

𝑃𝑃𝑦𝑦,𝑡𝑡𝑥𝑥 = (𝜋𝜋𝑡𝑡−1𝑥𝑥 )𝜅𝜅𝑥𝑥(𝜋𝜋𝑥𝑥)1−𝜅𝜅𝑥𝑥𝑃𝑃𝑦𝑦,𝑡𝑡−1𝑥𝑥 ,   0 < 𝜅𝜅𝑥𝑥 < 1.                                                     (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.34) 
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𝐻𝐻𝑡𝑡 = [∫ ℎ𝑗𝑗,𝑡𝑡

1
𝜆𝜆𝑤𝑤

1

0
𝑑𝑑𝑑𝑑]

𝜆𝜆𝑤𝑤
, 1 ≤ 𝜆𝜆𝑤𝑤 < ∞                                                                        (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.47) 

ℎ𝑗𝑗,𝑡𝑡 = (
𝑊𝑊𝑗𝑗,𝑡𝑡
𝑊𝑊𝑡𝑡

)
𝜆𝜆𝑤𝑤

1−𝜆𝜆𝑤𝑤 𝐻𝐻𝑡𝑡                                                                                                  (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.48) 

𝑊𝑊𝑗𝑗,𝑡𝑡 = (𝜋𝜋𝑡𝑡−1𝑐𝑐 )𝜅𝜅𝑤𝑤(�̅�𝜋𝑐𝑐)1−𝜅𝜅𝑤𝑤𝜇𝜇𝑧𝑧𝑊𝑊𝑗𝑗,𝑡𝑡−1,   0 ≤ 𝜅𝜅𝑤𝑤 ≤ 1                                             (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.49) 

𝑊𝑊𝑗𝑗,𝑡𝑡+𝑘𝑘 = (𝜋𝜋𝑡𝑡𝑐𝑐𝜋𝜋𝑡𝑡+1𝑐𝑐 …𝜋𝜋𝑡𝑡+𝑘𝑘−1𝑐𝑐 )𝜅𝜅𝑤𝑤(�̅�𝜋𝑡𝑡+1𝑐𝑐 �̅�𝜋𝑡𝑡+2𝑐𝑐 … �̅�𝜋𝑡𝑡+𝑘𝑘𝑐𝑐 )1−𝜅𝜅𝑤𝑤 

× (𝜇𝜇𝑧𝑧,𝑡𝑡+1𝜇𝜇𝑧𝑧,𝑡𝑡+2 … 𝜇𝜇𝑧𝑧,𝑡𝑡+𝑘𝑘)𝑊𝑊𝑗𝑗,𝑡𝑡
𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦                                                     (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.50)  

max
𝑊𝑊𝑗𝑗,𝑡𝑡

𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦
𝐸𝐸𝑡𝑡
𝑗𝑗 ∑(𝛽𝛽𝜉𝜉𝑤𝑤)𝑘𝑘

∞

𝑘𝑘=0
[−𝜁𝜁𝑡𝑡+𝑘𝑘ℎ 𝐴𝐴𝐿𝐿

(ℎ𝑗𝑗,𝑡𝑡)
1+𝜎𝜎𝐿𝐿

1 + 𝜎𝜎𝐿𝐿
+ 𝑣𝑣𝑡𝑡+𝑘𝑘((𝜋𝜋𝑡𝑡𝑐𝑐𝜋𝜋𝑡𝑡+1𝑐𝑐 …𝜋𝜋𝑡𝑡+𝑘𝑘−1𝑐𝑐 )𝜅𝜅𝑤𝑤    

(�̅�𝜋𝑡𝑡+1𝑐𝑐 �̅�𝜋𝑡𝑡+2𝑐𝑐 … �̅�𝜋𝑡𝑡+𝑘𝑘𝑐𝑐 )1−𝜅𝜅𝑤𝑤(𝜋𝜋𝑡𝑡+1𝑧𝑧 𝜋𝜋𝑡𝑡+2𝑧𝑧 …𝜋𝜋𝑡𝑡+𝑘𝑘𝑧𝑧 )𝑊𝑊𝑗𝑗,𝑡𝑡
𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦)ℎ𝑗𝑗,𝑡𝑡+𝑘𝑘], 0 < 𝛽𝛽 < 1      (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.51)                 

𝑀𝑀𝑤𝑤,𝑡𝑡 = 𝜓𝜓𝑧𝑧,𝑡𝑡𝐻𝐻𝑡𝑡
𝜆𝜆𝑤𝑤

+ 𝛽𝛽𝜉𝜉𝑤𝑤𝐸𝐸𝑡𝑡 (
𝑤𝑤𝑡𝑡
𝑤𝑤𝑡𝑡−1

) (�̃�𝜋𝑡𝑡+1𝑤𝑤 )1+
𝜆𝜆𝑤𝑤

1−𝜆𝜆𝑤𝑤𝑀𝑀𝑤𝑤,𝑡𝑡+1 ,𝑤𝑤𝑡𝑡 =  𝑊𝑊𝑡𝑡
𝑧𝑧𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡

 

𝜓𝜓𝑧𝑧,𝑡𝑡 = 𝑣𝑣𝑡𝑡𝑧𝑧𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡     𝑣𝑣𝑣𝑣          �̃�𝜋𝑡𝑡𝑤𝑤 =
(𝜋𝜋𝑡𝑡−1𝑐𝑐 )𝜅𝜅𝑤𝑤(�̅�𝜋𝑐𝑐)1−𝜅𝜅𝑤𝑤𝜇𝜇𝑧𝑧

𝜋𝜋𝑡𝑡𝑤𝑤
                                       (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.52) 

𝐵𝐵𝑤𝑤,𝑡𝑡 = 𝜁𝜁𝑡𝑡ℎ𝐻𝐻𝑡𝑡
1+𝜎𝜎𝐿𝐿 + 𝛽𝛽𝜉𝜉𝑤𝑤𝐸𝐸𝑡𝑡(�̃�𝜋𝑡𝑡+1𝑤𝑤 )

𝜆𝜆𝑤𝑤
1−𝜆𝜆𝑤𝑤

(1+𝜎𝜎𝐿𝐿)𝐵𝐵𝑤𝑤,𝑡𝑡+1                                             (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.53)  

𝑀𝑀𝑤𝑤,𝑡𝑡
𝐵𝐵𝑤𝑤,𝑡𝑡

= 𝑤𝑤𝑡𝑡 [
1 − 𝜉𝜉𝑤𝑤(�̃�𝜋𝑡𝑡𝑤𝑤)

1
1−𝜆𝜆𝑤𝑤

1 − 𝜉𝜉𝑤𝑤
]

1−𝜆𝜆𝑤𝑤(1+𝜎𝜎𝐿𝐿)
1
𝐴𝐴𝐿𝐿

                                                      (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.54) 

𝜋𝜋𝑡𝑡𝑤𝑤 = 𝜋𝜋𝑡𝑡𝜇𝜇𝑧𝑧,𝑡𝑡
𝑤𝑤𝑡𝑡
𝑤𝑤𝑡𝑡−1

                                                                                                      (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.55) 

Yatırım Malı Firmaları 

𝐼𝐼𝑡𝑡 + 𝑎𝑎𝑌𝑌𝑌𝑌(𝑢𝑢𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌)𝜔𝜔𝑘𝑘�̅�𝐾𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌 + 𝑎𝑎𝐹𝐹𝑌𝑌(𝑢𝑢𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌)(1 − 𝜔𝜔𝑘𝑘)�̅�𝐾𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌 

= {(1 −𝜔𝜔𝑦𝑦)
1
𝜂𝜂𝑦𝑦(𝐼𝐼𝑡𝑡𝑑𝑑)

𝜂𝜂𝑦𝑦−1
𝜂𝜂𝑦𝑦 + (𝜔𝜔𝑦𝑦)

1
𝜂𝜂𝑦𝑦(𝐼𝐼𝑡𝑡𝑚𝑚)

𝜂𝜂𝑦𝑦−1
𝜂𝜂𝑦𝑦 }

𝜂𝜂𝑦𝑦
𝜂𝜂𝑦𝑦−1

                                                 (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.56) 
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max
𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦

𝐸𝐸𝑡𝑡 ∑ (𝛽𝛽𝜉𝜉𝑥𝑥)𝑗𝑗𝑣𝑣𝑡𝑡+𝑗𝑗∞
𝑗𝑗=0 [(𝜋𝜋𝑡𝑡𝑥𝑥𝜋𝜋𝑡𝑡+1𝑥𝑥 …𝜋𝜋𝑡𝑡+𝑗𝑗−1𝑥𝑥 )𝜅𝜅𝑥𝑥(�̅�𝜋𝑡𝑡+1𝑥𝑥 �̅�𝜋𝑡𝑡+2𝑥𝑥 … �̅�𝜋𝑡𝑡+𝑗𝑗𝑥𝑥 )1−𝜅𝜅𝑥𝑥 ×

                         𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 × 𝑋𝑋𝑦𝑦,𝑡𝑡+𝑗𝑗 − 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡+𝑗𝑗𝑥𝑥 𝑃𝑃𝑡𝑡+𝑗𝑗𝑥𝑥 𝑋𝑋𝑦𝑦,𝑡𝑡+𝑗𝑗] , 0 < 𝛽𝛽 < 1                    (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.35)  

�̂�𝜋𝑡𝑡𝑥𝑥 = 𝛽𝛽
1 + 𝜅𝜅𝑥𝑥𝛽𝛽

𝐸𝐸𝑡𝑡[�̂�𝜋𝑡𝑡+1𝑥𝑥 ] + 𝜅𝜅𝑥𝑥
1 + 𝜅𝜅𝑥𝑥𝛽𝛽

�̂�𝜋𝑡𝑡−1𝑥𝑥 + 1
1 + 𝜅𝜅𝑥𝑥𝛽𝛽

  

          +
(1 − 𝛽𝛽𝜉𝜉𝑥𝑥)(1 − 𝜉𝜉𝑥𝑥)

𝜉𝜉𝑥𝑥
𝑚𝑚�̂�𝑚𝑡𝑡𝑥𝑥                                                                               (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.36) 

Tüketim Malı Firmaları 

𝐶𝐶𝑡𝑡 = [(1 −𝜔𝜔𝑐𝑐)
1
𝜂𝜂𝑐𝑐   (𝐶𝐶𝑡𝑡𝑑𝑑)

𝜂𝜂𝑐𝑐−1
𝜂𝜂𝑐𝑐  +   (𝜔𝜔𝑐𝑐)

1
𝜂𝜂𝑐𝑐   (𝐶𝐶𝑡𝑡𝑚𝑚)

𝜂𝜂𝑐𝑐−1
𝜂𝜂𝑐𝑐 ]

𝜂𝜂𝑐𝑐
𝜂𝜂𝑐𝑐−1

,                               (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.37) 

𝑃𝑃𝑡𝑡 × 𝐶𝐶𝑡𝑡𝑑𝑑 + 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑚𝑚,𝐶𝐶 × 𝐶𝐶𝑡𝑡𝑚𝑚 = 𝑃𝑃𝑡𝑡𝐶𝐶 × 𝐶𝐶𝑡𝑡                                                                         (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.38)    

𝐶𝐶𝑡𝑡𝑑𝑑 = (1 −𝜔𝜔𝑐𝑐)(𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑐𝑐

𝑃𝑃𝑡𝑡
)
𝜂𝜂𝑐𝑐
𝐶𝐶𝑡𝑡                                                                                        (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.39) 

𝐶𝐶𝑡𝑡𝑚𝑚 = (𝜔𝜔𝑐𝑐)( 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑐𝑐
𝑃𝑃𝑡𝑡𝑚𝑚,𝑐𝑐)

𝜂𝜂𝑐𝑐
𝐶𝐶𝑡𝑡                                                                                           (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.40) 

𝑃𝑃𝑡𝑡𝑐𝑐 = {(1 −𝜔𝜔𝑐𝑐)(𝑃𝑃𝑡𝑡)1−𝜂𝜂𝑐𝑐 + (𝜔𝜔𝑐𝑐)(𝑃𝑃𝑡𝑡𝑚𝑚,𝑐𝑐)1−𝜂𝜂𝑐𝑐}
1

1−𝜂𝜂𝑐𝑐                                              (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.41) 

Hanehalkı 

𝐸𝐸𝑡𝑡
𝑗𝑗 ∑𝛽𝛽𝑘𝑘 {𝜁𝜁𝑡𝑡+𝑘𝑘𝑐𝑐 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐶𝐶𝑗𝑗,𝑡𝑡+𝑘𝑘 − 𝑏𝑏𝐶𝐶𝑗𝑗+𝑡𝑡+𝑘𝑘−1) − 𝜁𝜁𝑡𝑡+𝑘𝑘ℎ 𝐴𝐴𝐿𝐿

(ℎ𝑗𝑗,𝑡𝑡)
1+𝜎𝜎𝐿𝐿

1 + 𝜎𝜎𝐿𝐿
}

∞

𝑘𝑘=0
                     (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.42) 

𝑃𝑃𝑡𝑡𝑐𝑐𝐶𝐶𝑗𝑗,𝑡𝑡 + 𝐷𝐷𝑡𝑡+1𝑌𝑌𝑃𝑃 + 𝑆𝑆𝑡𝑡𝐷𝐷𝑡𝑡+1𝐹𝐹𝑃𝑃,ℎℎ = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡 + 𝐸𝐸â𝑟𝑟𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡 +  𝑇𝑇𝑡𝑡−1𝑑𝑑,𝑌𝑌𝑃𝑃𝐷𝐷𝑡𝑡𝑌𝑌𝑃𝑃 + 𝑊𝑊𝑗𝑗,𝑡𝑡ℎ𝑗𝑗,𝑡𝑡 

                                                    +𝑆𝑆𝑡𝑡𝑇𝑇𝑡𝑡−1𝑑𝑑,𝐹𝐹𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟𝑡𝑡−1𝐷𝐷𝑡𝑡𝐹𝐹𝑃𝑃,ℎℎ                            (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.43) 

𝜁𝜁𝑡𝑡𝑐𝑐
𝐶𝐶𝑡𝑡 − 𝑏𝑏𝐶𝐶𝑡𝑡−1

− 𝛽𝛽𝐸𝐸𝑡𝑡 [
𝑏𝑏𝜁𝜁𝑡𝑡+1𝑐𝑐

𝐶𝐶𝑡𝑡+1 − 𝑏𝑏𝐶𝐶𝑡𝑡
] = 𝑣𝑣𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑐𝑐                                                               (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.44) 

𝐷𝐷𝑡𝑡+1𝑌𝑌𝑃𝑃 :𝑣𝑣𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝐸𝐸𝑡𝑡[𝑣𝑣𝑡𝑡+1]𝑇𝑇𝑡𝑡𝑑𝑑,𝑌𝑌𝑃𝑃                                                                                      (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.45) 

𝐷𝐷𝑡𝑡+1𝑌𝑌𝑃𝑃,ℎℎ:𝑣𝑣𝑡𝑡𝑆𝑆𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝐸𝐸𝑡𝑡𝑣𝑣𝑡𝑡+1𝑆𝑆𝑡𝑡+1𝑇𝑇𝑡𝑡𝑑𝑑,𝐹𝐹𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟𝑡𝑡                                                    (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.46) 
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𝐻𝐻𝑡𝑡 = [∫ ℎ𝑗𝑗,𝑡𝑡

1
𝜆𝜆𝑤𝑤

1

0
𝑑𝑑𝑑𝑑]

𝜆𝜆𝑤𝑤
, 1 ≤ 𝜆𝜆𝑤𝑤 < ∞                                                                        (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.47) 

ℎ𝑗𝑗,𝑡𝑡 = (
𝑊𝑊𝑗𝑗,𝑡𝑡
𝑊𝑊𝑡𝑡

)
𝜆𝜆𝑤𝑤

1−𝜆𝜆𝑤𝑤 𝐻𝐻𝑡𝑡                                                                                                  (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.48) 

𝑊𝑊𝑗𝑗,𝑡𝑡 = (𝜋𝜋𝑡𝑡−1𝑐𝑐 )𝜅𝜅𝑤𝑤(�̅�𝜋𝑐𝑐)1−𝜅𝜅𝑤𝑤𝜇𝜇𝑧𝑧𝑊𝑊𝑗𝑗,𝑡𝑡−1,   0 ≤ 𝜅𝜅𝑤𝑤 ≤ 1                                             (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.49) 

𝑊𝑊𝑗𝑗,𝑡𝑡+𝑘𝑘 = (𝜋𝜋𝑡𝑡𝑐𝑐𝜋𝜋𝑡𝑡+1𝑐𝑐 …𝜋𝜋𝑡𝑡+𝑘𝑘−1𝑐𝑐 )𝜅𝜅𝑤𝑤(�̅�𝜋𝑡𝑡+1𝑐𝑐 �̅�𝜋𝑡𝑡+2𝑐𝑐 … �̅�𝜋𝑡𝑡+𝑘𝑘𝑐𝑐 )1−𝜅𝜅𝑤𝑤 

× (𝜇𝜇𝑧𝑧,𝑡𝑡+1𝜇𝜇𝑧𝑧,𝑡𝑡+2 … 𝜇𝜇𝑧𝑧,𝑡𝑡+𝑘𝑘)𝑊𝑊𝑗𝑗,𝑡𝑡
𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦                                                     (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.50)  

max
𝑊𝑊𝑗𝑗,𝑡𝑡

𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦
𝐸𝐸𝑡𝑡
𝑗𝑗 ∑(𝛽𝛽𝜉𝜉𝑤𝑤)𝑘𝑘

∞

𝑘𝑘=0
[−𝜁𝜁𝑡𝑡+𝑘𝑘ℎ 𝐴𝐴𝐿𝐿

(ℎ𝑗𝑗,𝑡𝑡)
1+𝜎𝜎𝐿𝐿

1 + 𝜎𝜎𝐿𝐿
+ 𝑣𝑣𝑡𝑡+𝑘𝑘((𝜋𝜋𝑡𝑡𝑐𝑐𝜋𝜋𝑡𝑡+1𝑐𝑐 …𝜋𝜋𝑡𝑡+𝑘𝑘−1𝑐𝑐 )𝜅𝜅𝑤𝑤    

(�̅�𝜋𝑡𝑡+1𝑐𝑐 �̅�𝜋𝑡𝑡+2𝑐𝑐 … �̅�𝜋𝑡𝑡+𝑘𝑘𝑐𝑐 )1−𝜅𝜅𝑤𝑤(𝜋𝜋𝑡𝑡+1𝑧𝑧 𝜋𝜋𝑡𝑡+2𝑧𝑧 …𝜋𝜋𝑡𝑡+𝑘𝑘𝑧𝑧 )𝑊𝑊𝑗𝑗,𝑡𝑡
𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦)ℎ𝑗𝑗,𝑡𝑡+𝑘𝑘], 0 < 𝛽𝛽 < 1      (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.51)                 

𝑀𝑀𝑤𝑤,𝑡𝑡 = 𝜓𝜓𝑧𝑧,𝑡𝑡𝐻𝐻𝑡𝑡
𝜆𝜆𝑤𝑤

+ 𝛽𝛽𝜉𝜉𝑤𝑤𝐸𝐸𝑡𝑡 (
𝑤𝑤𝑡𝑡
𝑤𝑤𝑡𝑡−1

) (�̃�𝜋𝑡𝑡+1𝑤𝑤 )1+
𝜆𝜆𝑤𝑤

1−𝜆𝜆𝑤𝑤𝑀𝑀𝑤𝑤,𝑡𝑡+1 ,𝑤𝑤𝑡𝑡 =  𝑊𝑊𝑡𝑡
𝑧𝑧𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡

 

𝜓𝜓𝑧𝑧,𝑡𝑡 = 𝑣𝑣𝑡𝑡𝑧𝑧𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡     𝑣𝑣𝑣𝑣          �̃�𝜋𝑡𝑡𝑤𝑤 =
(𝜋𝜋𝑡𝑡−1𝑐𝑐 )𝜅𝜅𝑤𝑤(�̅�𝜋𝑐𝑐)1−𝜅𝜅𝑤𝑤𝜇𝜇𝑧𝑧

𝜋𝜋𝑡𝑡𝑤𝑤
                                       (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.52) 

𝐵𝐵𝑤𝑤,𝑡𝑡 = 𝜁𝜁𝑡𝑡ℎ𝐻𝐻𝑡𝑡
1+𝜎𝜎𝐿𝐿 + 𝛽𝛽𝜉𝜉𝑤𝑤𝐸𝐸𝑡𝑡(�̃�𝜋𝑡𝑡+1𝑤𝑤 )

𝜆𝜆𝑤𝑤
1−𝜆𝜆𝑤𝑤

(1+𝜎𝜎𝐿𝐿)𝐵𝐵𝑤𝑤,𝑡𝑡+1                                             (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.53)  

𝑀𝑀𝑤𝑤,𝑡𝑡
𝐵𝐵𝑤𝑤,𝑡𝑡

= 𝑤𝑤𝑡𝑡 [
1 − 𝜉𝜉𝑤𝑤(�̃�𝜋𝑡𝑡𝑤𝑤)

1
1−𝜆𝜆𝑤𝑤

1 − 𝜉𝜉𝑤𝑤
]

1−𝜆𝜆𝑤𝑤(1+𝜎𝜎𝐿𝐿)
1
𝐴𝐴𝐿𝐿

                                                      (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.54) 

𝜋𝜋𝑡𝑡𝑤𝑤 = 𝜋𝜋𝑡𝑡𝜇𝜇𝑧𝑧,𝑡𝑡
𝑤𝑤𝑡𝑡
𝑤𝑤𝑡𝑡−1

                                                                                                      (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.55) 

Yatırım Malı Firmaları 

𝐼𝐼𝑡𝑡 + 𝑎𝑎𝑌𝑌𝑌𝑌(𝑢𝑢𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌)𝜔𝜔𝑘𝑘�̅�𝐾𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌 + 𝑎𝑎𝐹𝐹𝑌𝑌(𝑢𝑢𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌)(1 − 𝜔𝜔𝑘𝑘)�̅�𝐾𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌 

= {(1 −𝜔𝜔𝑦𝑦)
1
𝜂𝜂𝑦𝑦(𝐼𝐼𝑡𝑡𝑑𝑑)

𝜂𝜂𝑦𝑦−1
𝜂𝜂𝑦𝑦 + (𝜔𝜔𝑦𝑦)

1
𝜂𝜂𝑦𝑦(𝐼𝐼𝑡𝑡𝑚𝑚)

𝜂𝜂𝑦𝑦−1
𝜂𝜂𝑦𝑦 }

𝜂𝜂𝑦𝑦
𝜂𝜂𝑦𝑦−1

                                                 (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.56) 
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𝑅𝑅𝑡𝑡+1
𝐾𝐾,𝑗𝑗 =

(𝑃𝑃𝑡𝑡+1𝑟𝑟𝑡𝑡+1
𝑘𝑘,𝑗𝑗 𝑢𝑢𝑡𝑡+1

𝑗𝑗 − 𝑎𝑎𝑗𝑗(𝑢𝑢𝑡𝑡+1
𝑗𝑗 )𝑃𝑃𝑡𝑡+1𝑖𝑖 ) + (1 − 𝛿𝛿)𝑃𝑃𝑡𝑡+1𝑃𝑃𝑘𝑘′,𝑡𝑡+1
𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑘𝑘′,𝑡𝑡

                    (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.68) 

�̅�𝜔𝑡𝑡+1
𝑌𝑌𝑌𝑌 𝑅𝑅𝑡𝑡+1𝑘𝑘,𝑌𝑌𝑌𝑌𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑘𝑘′,𝑡𝑡�̅�𝐾𝑡𝑡+1𝑁𝑁𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝑍𝑍𝑡𝑡+1𝑌𝑌𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑡𝑡+1𝑌𝑌𝑌𝑌                                                                       (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.69) 

�̅�𝜔𝑡𝑡+1
𝐹𝐹𝑌𝑌 𝑅𝑅𝑡𝑡+1𝑘𝑘,𝐹𝐹𝑌𝑌𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑘𝑘′,𝑡𝑡�̅�𝐾𝑡𝑡+1𝑁𝑁𝐹𝐹𝑌𝑌 = 𝑍𝑍𝑡𝑡+1𝐹𝐹𝑌𝑌 𝑆𝑆𝑡𝑡+1𝐿𝐿𝑡𝑡+1𝐹𝐹𝑌𝑌                                                               (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.70) 

[1 − 𝐹𝐹(�̅�𝜔𝑡𝑡+1;𝜎𝜎𝑗𝑗)]𝑍𝑍𝑡𝑡+1𝐿𝐿𝑡𝑡+1𝑁𝑁𝑗𝑗 + (1 − 𝜇𝜇)∫ 𝜔𝜔𝑗𝑗𝑑𝑑𝐹𝐹(𝜔𝜔𝑗𝑗;𝜎𝜎𝑗𝑗)𝑅𝑅𝑡𝑡+1
𝑘𝑘,𝑗𝑗 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑘𝑘′,𝑡𝑡�̅�𝐾𝑡𝑡+1𝑁𝑁𝑗𝑗

�̅�𝜔𝑡𝑡+1
𝑗𝑗

0
 

= 𝐹𝐹𝑎𝑎𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
𝑗𝑗𝐿𝐿𝑡𝑡+1𝑁𝑁𝑗𝑗                                                                                                                 (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.71) 

𝐹𝐹𝑎𝑎𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
𝑗𝑗 = {

𝑅𝑅𝑡𝑡                                 𝑒𝑒ğ𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑗𝑗 = 𝑌𝑌𝑃𝑃

𝑅𝑅𝑡𝑡∗𝑅𝑅𝐹𝐹𝑅𝑅𝐸𝐸𝑅𝑅𝑟𝑟𝐹𝐹𝑅𝑅𝐹𝐹𝑡𝑡
𝑆𝑆𝑡𝑡+1
𝑆𝑆𝑡𝑡

  𝑒𝑒ğ𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑗𝑗 = 𝐹𝐹𝑃𝑃                                                      (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.72) 

Γ(�̅�𝜔𝑡𝑡+1
𝑗𝑗 ;𝜎𝜎𝑗𝑗) = �̅�𝜔𝑡𝑡+1

𝑗𝑗 [1 − 𝐹𝐹(�̅�𝜔𝑡𝑡+1
𝑗𝑗 ;𝜎𝜎𝑗𝑗)] + 𝐺𝐺(�̅�𝜔𝑡𝑡+1

𝑗𝑗 ;𝜎𝜎𝑗𝑗)                                    (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.73) 

𝐺𝐺(�̅�𝜔𝑡𝑡+1
𝑗𝑗 ;𝜎𝜎𝑗𝑗) = ∫ 𝜔𝜔𝑗𝑗𝑑𝑑𝐹𝐹(

𝜔𝜔𝑡𝑡+1
𝑗𝑗

0
𝜔𝜔𝑗𝑗;𝜎𝜎𝑗𝑗)                                                                    (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.74) 

𝑙𝑙𝑡𝑡
𝑗𝑗 =

𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑘𝑘′,𝑡𝑡�̅�𝐾𝑡𝑡+1𝑁𝑁𝑗𝑗

𝑁𝑁𝑡𝑡+1
𝑗𝑗                                                                                                         (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.75) 

[Γ(�̅�𝜔𝑡𝑡+1
𝑗𝑗 ;𝜎𝜎𝑗𝑗) − 𝜇𝜇𝑗𝑗𝐺𝐺(�̅�𝜔𝑡𝑡+1

𝑗𝑗 ;𝜎𝜎𝑗𝑗)] 𝑅𝑅𝑡𝑡+1
𝑘𝑘,𝑗𝑗

𝐹𝐹𝑎𝑎𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
𝑗𝑗 = 𝑙𝑙𝑡𝑡

𝑗𝑗 − 1
𝑙𝑙𝑡𝑡
𝑗𝑗                                                (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.76) 

𝐸𝐸𝑡𝑡 {
∫ [𝑅𝑅𝑡𝑡+1

𝑘𝑘,𝑗𝑗 𝜔𝜔𝑗𝑗𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑘𝑘′,𝑡𝑡�̅�𝐾𝑡𝑡+1𝑁𝑁𝑗𝑗 − 𝑍𝑍𝑡𝑡+1
𝑗𝑗 𝐿𝐿𝑡𝑡+1𝑁𝑁𝑗𝑗 ] 𝑑𝑑𝐹𝐹(𝜔𝜔𝑗𝑗;𝜎𝜎𝑗𝑗)∞

�̅�𝜔𝑡𝑡+1
𝑗𝑗

𝑁𝑁𝑡𝑡+1
𝑗𝑗 𝐹𝐹𝑎𝑎𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

𝑗𝑗 } 

= 𝐸𝐸𝑡𝑡 {[1 − Γ(�̅�𝜔𝑡𝑡+1
𝑗𝑗 ;𝜎𝜎𝑗𝑗)] 𝑅𝑅𝑡𝑡+1

𝑘𝑘,𝑗𝑗

𝐹𝐹𝑎𝑎𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
𝑗𝑗 𝑙𝑙𝑡𝑡

𝑗𝑗}                                                                         (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.77) 

max
𝑙𝑙𝑡𝑡,�̅�𝜔𝑡𝑡+1

𝑗𝑗
𝐸𝐸𝑡𝑡 {[1 − Γ(�̅�𝜔𝑡𝑡+1

𝑗𝑗 ;𝜎𝜎𝑗𝑗)] 𝑅𝑅𝑡𝑡+1
𝑘𝑘,𝑗𝑗

𝐹𝐹𝑎𝑎𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
𝑗𝑗 𝑙𝑙𝑡𝑡

𝑗𝑗  

+ 𝜆𝜆𝑡𝑡+1 ([Γ(�̅�𝜔𝑡𝑡+1
𝑗𝑗 ;𝜎𝜎𝑗𝑗) − 𝜇𝜇𝑗𝑗𝐺𝐺(�̅�𝜔𝑡𝑡+1

𝑗𝑗 ;𝜎𝜎𝑗𝑗)] 𝑅𝑅𝑡𝑡+1
𝑘𝑘,𝑗𝑗

𝐹𝐹𝑎𝑎𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
𝑗𝑗 −

𝑙𝑙𝑡𝑡
𝑗𝑗 − 1
𝑙𝑙𝑡𝑡
𝑗𝑗   )}    (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.78) 
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𝐼𝐼𝑡𝑡𝑑𝑑 = (1 − 𝜔𝜔𝑖𝑖)(
𝑃𝑃𝑡𝑡𝑖𝑖
𝑃𝑃𝑡𝑡
)
𝜂𝜂𝑖𝑖

[𝐼𝐼𝑡𝑡 + 𝑎𝑎𝑌𝑌𝑌𝑌(𝑢𝑢𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌)𝜔𝜔𝑘𝑘�̅�𝐾𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌 + 𝑎𝑎𝐹𝐹𝑌𝑌(𝑢𝑢𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌)(1 −𝜔𝜔𝑘𝑘)�̅�𝐾𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌]   (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.57) 

𝐼𝐼𝑡𝑡𝑚𝑚 = (𝜔𝜔𝑖𝑖)(
𝑃𝑃𝑡𝑡𝑖𝑖

𝑃𝑃𝑡𝑡𝑚𝑚,𝑖𝑖)
𝜂𝜂𝑖𝑖

[𝐼𝐼𝑡𝑡 + 𝑎𝑎𝑌𝑌𝑌𝑌(𝑢𝑢𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌)𝜔𝜔𝑘𝑘�̅�𝐾𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌 + 𝑎𝑎𝐹𝐹𝑌𝑌(𝑢𝑢𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌)(1 −𝜔𝜔𝑘𝑘)�̅�𝐾𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌]      (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.58) 

𝑢𝑢𝑡𝑡
𝑗𝑗 = 𝐾𝐾𝑡𝑡

𝑗𝑗

�̅�𝐾𝑡𝑡
𝑗𝑗 , 𝑗𝑗 ∈ {𝑌𝑌𝑃𝑃,𝐹𝐹𝑃𝑃}                                                                                              (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.59) 

𝑃𝑃𝑡𝑡𝑖𝑖 = {(1 −𝜔𝜔𝑖𝑖)(𝑃𝑃𝑡𝑡)1−𝜂𝜂𝑖𝑖 + (𝜔𝜔𝑖𝑖)(𝑃𝑃𝑡𝑡𝑚𝑚,𝑖𝑖)1−𝜂𝜂𝑖𝑖}
1

1−𝜂𝜂𝑖𝑖                                                 (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.60) 

Sermaye Malı Firmaları 

�̅�𝐾𝑡𝑡+1 = (1 − 𝛿𝛿)�̅�𝐾𝑡𝑡 + Υ𝑡𝑡 (1 − �̃�𝑆 ( 𝐼𝐼𝑡𝑡
𝐼𝐼𝑡𝑡−1

)) 𝐼𝐼𝑡𝑡                                                         (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.61)   

�̅�𝐾𝑡𝑡+1 = 𝜔𝜔𝑘𝑘�̅�𝐾𝑡𝑡+1𝑌𝑌𝑌𝑌 + (1 −𝜔𝜔𝑘𝑘)�̅�𝐾𝑡𝑡+1𝐹𝐹𝑌𝑌  

= (1 − 𝛿𝛿)[𝜔𝜔𝑘𝑘�̅�𝐾𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌 + (1 −𝜔𝜔𝑘𝑘)�̅�𝐾𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌] + Υ𝑡𝑡 (1 − �̃�𝑆 ( 𝐼𝐼𝑡𝑡
𝐼𝐼𝑡𝑡−1

)) 𝐼𝐼𝑡𝑡                           (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.62) 

Π𝑡𝑡
𝑘𝑘 = 𝑃𝑃𝑡𝑡  𝑃𝑃𝑘𝑘′,𝑡𝑡 [(1 − 𝛿𝛿)�̅�𝐾𝑡𝑡 + Υ𝑡𝑡 (1 − �̃�𝑆 ( 𝐼𝐼𝑡𝑡

𝐼𝐼𝑡𝑡−1
)) 𝐼𝐼𝑡𝑡] 

          −𝑃𝑃𝑡𝑡  𝑃𝑃𝑘𝑘′,𝑡𝑡(1 − 𝛿𝛿)�̅�𝐾𝑡𝑡 − 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑖𝑖𝐼𝐼𝑡𝑡                                                                             (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.63) 

max
𝐼𝐼𝑡𝑡+𝑠𝑠

𝐸𝐸𝑡𝑡 {∑𝛽𝛽𝑠𝑠𝑣𝑣𝑡𝑡+𝑠𝑠
∞

𝑠𝑠=0
Π𝑡𝑡+𝑠𝑠𝑘𝑘 }                                                                                            (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.64) 

𝐼𝐼𝑡𝑡:𝑣𝑣𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑖𝑖 − 𝑣𝑣𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑘𝑘′,𝑡𝑡Υ𝑡𝑡 [(1 − �̃�𝑆 ( 𝐼𝐼𝑡𝑡
𝐼𝐼𝑡𝑡−1

)) + �̃�𝑆′ ( 𝐼𝐼𝑡𝑡
𝐼𝐼𝑡𝑡−1

) ( 𝐼𝐼𝑡𝑡
𝐼𝐼𝑡𝑡−1

)] 

−𝛽𝛽𝐸𝐸𝑡𝑡 (𝑃𝑃𝑡𝑡+1𝑃𝑃𝑘𝑘′,𝑡𝑡+1Υ𝑡𝑡+1�̃�𝑆′ (
𝐼𝐼𝑡𝑡+1
𝐼𝐼𝑡𝑡

) (𝐼𝐼𝑡𝑡+1𝐼𝐼𝑡𝑡
)
2
) = 0                                                 (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.65) 

Girişimciler 

�̅�𝐿𝑡𝑡+1𝑁𝑁𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑘𝑘′,𝑡𝑡�̅�𝐾𝑡𝑡+1𝑁𝑁𝑌𝑌𝑌𝑌 − 𝑁𝑁𝑡𝑡+1𝑌𝑌𝑌𝑌                                                                                     (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.66) 

𝑆𝑆𝑡𝑡�̅�𝐿𝑡𝑡+1𝑁𝑁𝐹𝐹𝑌𝑌 = 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑘𝑘′,𝑡𝑡�̅�𝐾𝑡𝑡+1𝑁𝑁𝐹𝐹𝑌𝑌 − 𝑁𝑁𝑡𝑡+1𝐹𝐹𝑌𝑌                                                                                 (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.67) 
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𝑅𝑅𝑡𝑡+1
𝐾𝐾,𝑗𝑗 =

(𝑃𝑃𝑡𝑡+1𝑟𝑟𝑡𝑡+1
𝑘𝑘,𝑗𝑗 𝑢𝑢𝑡𝑡+1

𝑗𝑗 − 𝑎𝑎𝑗𝑗(𝑢𝑢𝑡𝑡+1
𝑗𝑗 )𝑃𝑃𝑡𝑡+1𝑖𝑖 ) + (1 − 𝛿𝛿)𝑃𝑃𝑡𝑡+1𝑃𝑃𝑘𝑘′,𝑡𝑡+1
𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑘𝑘′,𝑡𝑡

                    (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.68) 

�̅�𝜔𝑡𝑡+1
𝑌𝑌𝑌𝑌 𝑅𝑅𝑡𝑡+1𝑘𝑘,𝑌𝑌𝑌𝑌𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑘𝑘′,𝑡𝑡�̅�𝐾𝑡𝑡+1𝑁𝑁𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝑍𝑍𝑡𝑡+1𝑌𝑌𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑡𝑡+1𝑌𝑌𝑌𝑌                                                                       (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.69) 

�̅�𝜔𝑡𝑡+1
𝐹𝐹𝑌𝑌 𝑅𝑅𝑡𝑡+1𝑘𝑘,𝐹𝐹𝑌𝑌𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑘𝑘′,𝑡𝑡�̅�𝐾𝑡𝑡+1𝑁𝑁𝐹𝐹𝑌𝑌 = 𝑍𝑍𝑡𝑡+1𝐹𝐹𝑌𝑌 𝑆𝑆𝑡𝑡+1𝐿𝐿𝑡𝑡+1𝐹𝐹𝑌𝑌                                                               (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.70) 

[1 − 𝐹𝐹(�̅�𝜔𝑡𝑡+1;𝜎𝜎𝑗𝑗)]𝑍𝑍𝑡𝑡+1𝐿𝐿𝑡𝑡+1𝑁𝑁𝑗𝑗 + (1 − 𝜇𝜇)∫ 𝜔𝜔𝑗𝑗𝑑𝑑𝐹𝐹(𝜔𝜔𝑗𝑗;𝜎𝜎𝑗𝑗)𝑅𝑅𝑡𝑡+1
𝑘𝑘,𝑗𝑗 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑘𝑘′,𝑡𝑡�̅�𝐾𝑡𝑡+1𝑁𝑁𝑗𝑗

�̅�𝜔𝑡𝑡+1
𝑗𝑗

0
 

= 𝐹𝐹𝑎𝑎𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
𝑗𝑗𝐿𝐿𝑡𝑡+1𝑁𝑁𝑗𝑗                                                                                                                 (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.71) 

𝐹𝐹𝑎𝑎𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
𝑗𝑗 = {

𝑅𝑅𝑡𝑡                                 𝑒𝑒ğ𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑗𝑗 = 𝑌𝑌𝑃𝑃

𝑅𝑅𝑡𝑡∗𝑅𝑅𝐹𝐹𝑅𝑅𝐸𝐸𝑅𝑅𝑟𝑟𝐹𝐹𝑅𝑅𝐹𝐹𝑡𝑡
𝑆𝑆𝑡𝑡+1
𝑆𝑆𝑡𝑡

  𝑒𝑒ğ𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑗𝑗 = 𝐹𝐹𝑃𝑃                                                      (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.72) 

Γ(�̅�𝜔𝑡𝑡+1
𝑗𝑗 ;𝜎𝜎𝑗𝑗) = �̅�𝜔𝑡𝑡+1

𝑗𝑗 [1 − 𝐹𝐹(�̅�𝜔𝑡𝑡+1
𝑗𝑗 ;𝜎𝜎𝑗𝑗)] + 𝐺𝐺(�̅�𝜔𝑡𝑡+1

𝑗𝑗 ;𝜎𝜎𝑗𝑗)                                    (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.73) 

𝐺𝐺(�̅�𝜔𝑡𝑡+1
𝑗𝑗 ;𝜎𝜎𝑗𝑗) = ∫ 𝜔𝜔𝑗𝑗𝑑𝑑𝐹𝐹(

𝜔𝜔𝑡𝑡+1
𝑗𝑗

0
𝜔𝜔𝑗𝑗;𝜎𝜎𝑗𝑗)                                                                    (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.74) 

𝑙𝑙𝑡𝑡
𝑗𝑗 =

𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑘𝑘′,𝑡𝑡�̅�𝐾𝑡𝑡+1𝑁𝑁𝑗𝑗

𝑁𝑁𝑡𝑡+1
𝑗𝑗                                                                                                         (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.75) 

[Γ(�̅�𝜔𝑡𝑡+1
𝑗𝑗 ;𝜎𝜎𝑗𝑗) − 𝜇𝜇𝑗𝑗𝐺𝐺(�̅�𝜔𝑡𝑡+1

𝑗𝑗 ;𝜎𝜎𝑗𝑗)] 𝑅𝑅𝑡𝑡+1
𝑘𝑘,𝑗𝑗

𝐹𝐹𝑎𝑎𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
𝑗𝑗 = 𝑙𝑙𝑡𝑡

𝑗𝑗 − 1
𝑙𝑙𝑡𝑡
𝑗𝑗                                                (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.76) 

𝐸𝐸𝑡𝑡 {
∫ [𝑅𝑅𝑡𝑡+1

𝑘𝑘,𝑗𝑗 𝜔𝜔𝑗𝑗𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑘𝑘′,𝑡𝑡�̅�𝐾𝑡𝑡+1𝑁𝑁𝑗𝑗 − 𝑍𝑍𝑡𝑡+1
𝑗𝑗 𝐿𝐿𝑡𝑡+1𝑁𝑁𝑗𝑗 ] 𝑑𝑑𝐹𝐹(𝜔𝜔𝑗𝑗;𝜎𝜎𝑗𝑗)∞

�̅�𝜔𝑡𝑡+1
𝑗𝑗

𝑁𝑁𝑡𝑡+1
𝑗𝑗 𝐹𝐹𝑎𝑎𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡

𝑗𝑗 } 

= 𝐸𝐸𝑡𝑡 {[1 − Γ(�̅�𝜔𝑡𝑡+1
𝑗𝑗 ;𝜎𝜎𝑗𝑗)] 𝑅𝑅𝑡𝑡+1

𝑘𝑘,𝑗𝑗

𝐹𝐹𝑎𝑎𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
𝑗𝑗 𝑙𝑙𝑡𝑡

𝑗𝑗}                                                                         (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.77) 

max
𝑙𝑙𝑡𝑡,�̅�𝜔𝑡𝑡+1

𝑗𝑗
𝐸𝐸𝑡𝑡 {[1 − Γ(�̅�𝜔𝑡𝑡+1

𝑗𝑗 ;𝜎𝜎𝑗𝑗)] 𝑅𝑅𝑡𝑡+1
𝑘𝑘,𝑗𝑗

𝐹𝐹𝑎𝑎𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
𝑗𝑗 𝑙𝑙𝑡𝑡

𝑗𝑗  

+ 𝜆𝜆𝑡𝑡+1 ([Γ(�̅�𝜔𝑡𝑡+1
𝑗𝑗 ;𝜎𝜎𝑗𝑗) − 𝜇𝜇𝑗𝑗𝐺𝐺(�̅�𝜔𝑡𝑡+1

𝑗𝑗 ;𝜎𝜎𝑗𝑗)] 𝑅𝑅𝑡𝑡+1
𝑘𝑘,𝑗𝑗

𝐹𝐹𝑎𝑎𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
𝑗𝑗 −

𝑙𝑙𝑡𝑡
𝑗𝑗 − 1
𝑙𝑙𝑡𝑡
𝑗𝑗   )}    (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.78) 
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Denge denklemleri ve Ülke Risk Primi 

𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑐𝑐𝐶𝐶𝑡𝑡 + 𝑃𝑃𝑡𝑡

𝑔𝑔𝐺𝐺𝑡𝑡 + 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑖𝑖𝐼𝐼𝑡𝑡 + 𝐺𝐺𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑥𝑥𝑋𝑋𝑡𝑡 − [𝐺𝐺𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡∗(𝐶𝐶𝑡𝑡𝑚𝑚 + 𝐼𝐼𝑡𝑡𝑚𝑚 + 𝑋𝑋𝑡𝑡𝑚𝑚)]   (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.92) 

𝑃𝑃𝑡𝑡𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = (𝑃𝑃𝑡𝑡𝑐𝑐)
𝑃𝑃𝑐𝑐𝐶𝐶

𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺   (𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑔𝑔)

𝑃𝑃𝑔𝑔𝐺𝐺
𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺    (𝑃𝑃𝑡𝑡𝑖𝑖)

𝑃𝑃𝑖𝑖𝐼𝐼
𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺  (𝐺𝐺𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑥𝑥)

𝑃𝑃𝑥𝑥𝑋𝑋𝐺𝐺 
𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺  

  

                     (𝐺𝐺𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡∗)−(
𝑃𝑃∗𝐺𝐺(𝐶𝐶𝑚𝑚+𝐼𝐼𝑚𝑚+𝑋𝑋𝑚𝑚)

𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 )                                                         (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.93) 

( 𝑁𝑁𝑋𝑋
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺) = 𝐺𝐺𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑥𝑥𝑋𝑋𝑡𝑡 − [𝐺𝐺𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡∗(𝐶𝐶𝑡𝑡𝑚𝑚 + 𝐼𝐼𝑡𝑡𝑚𝑚 + 𝑋𝑋𝑡𝑡𝑚𝑚)]

𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡

                                                  (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.94) 

𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑁𝑁𝑋𝑋𝑡𝑡 + [(𝑅𝑅𝑡𝑡−1∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−1 − 1) 𝐺𝐺𝑡𝑡
𝐺𝐺𝑡𝑡−1

] 𝐺𝐺𝑌𝑌𝑃𝑃𝑡𝑡−1                                     (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.95) 

𝐺𝐺𝑌𝑌𝑃𝑃𝑡𝑡 = 𝑁𝑁𝑋𝑋𝑡𝑡 + [𝑅𝑅𝑡𝑡−1∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−1
𝐺𝐺𝑡𝑡
𝐺𝐺𝑡𝑡−1

] 𝐺𝐺𝑌𝑌𝑃𝑃𝑡𝑡−1                                             (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.96) 

𝐺𝐺𝑌𝑌𝑃𝑃𝑡𝑡 = −(1 −𝜔𝜔𝑘𝑘)𝐺𝐺𝑡𝑡𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡+1∗,𝐹𝐹𝑃𝑃                                                                       (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.97) 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡(𝑦𝑦𝑚𝑚𝑅𝑅𝑡𝑡 , �̃�𝜙𝑡𝑡) = ü𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠[−𝜙𝜙𝑔𝑔𝑦𝑦𝑦𝑦(𝑦𝑦𝑚𝑚𝑅𝑅𝑡𝑡 − 𝑦𝑦𝑚𝑚𝑅𝑅) + �̃�𝜙𝑡𝑡]                          (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.98) 
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𝐸𝐸𝑡𝑡

{
 
 
 
 

1− 𝐹𝐹(�̅�𝜔𝑡𝑡+1
𝑗𝑗 ;𝜎𝜎𝑗𝑗)

1− Γ(�̅�𝜔𝑡𝑡+1
𝑗𝑗 ;𝜎𝜎𝑗𝑗)

−

𝑅𝑅𝑡𝑡+1
𝑘𝑘,𝑗𝑗

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
𝑗𝑗 [1− 𝐹𝐹(�̅�𝜔𝑡𝑡+1

𝑗𝑗 ;𝜎𝜎𝑗𝑗) − 𝜇𝜇𝑗𝑗�̅�𝜔𝑡𝑡+1
𝑗𝑗 𝐹𝐹′(�̅�𝜔𝑡𝑡+1

𝑗𝑗 ;𝜎𝜎𝑗𝑗)]

1− 𝑅𝑅𝑡𝑡+1
𝑘𝑘,𝑗𝑗

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡
𝑗𝑗 [Γ(�̅�𝜔𝑡𝑡+1

𝑗𝑗 ;𝜎𝜎𝑗𝑗) − 𝜇𝜇𝑗𝑗𝐺𝐺(�̅�𝜔𝑡𝑡+1
𝑗𝑗 ;𝜎𝜎𝑗𝑗)]

}
 
 
 
 

= 0   (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.79) 

𝑍𝑍𝑡𝑡+1𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝑅𝑅𝑡𝑡+1𝑘𝑘,𝑌𝑌𝑌𝑌�̅�𝜔𝑡𝑡+1𝑌𝑌𝑌𝑌 𝑙𝑙𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌
𝑙𝑙𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌 − 1                                                                                      (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.80) 

𝑍𝑍𝑡𝑡+1𝐹𝐹𝑌𝑌 = 𝑅𝑅𝑡𝑡+1𝑘𝑘,𝐹𝐹𝑌𝑌

𝑆𝑆𝑡𝑡+1
𝑆𝑆𝑡𝑡

�̅�𝜔𝑡𝑡+1𝐹𝐹𝑌𝑌 𝑙𝑙𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌
𝑙𝑙𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌 − 1                                                                                     (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.81) 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝑍𝑍𝑡𝑡+1𝑌𝑌𝑌𝑌 − 𝑅𝑅𝑡𝑡                                                                                                      (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.82)                                       

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡𝐹𝐹𝑌𝑌 = 𝑍𝑍𝑡𝑡+1𝐹𝐹𝑌𝑌 − 𝑅𝑅𝑡𝑡∗𝑅𝑅𝐹𝐹𝑅𝑅𝐸𝐸𝑅𝑅𝑅𝑅𝐹𝐹𝑅𝑅𝐹𝐹𝑡𝑡                                                                               (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.83)              

𝑉𝑉𝑡𝑡𝑁𝑁
𝑗𝑗 = [1− Γ(�̅�𝜔𝑡𝑡

𝑗𝑗;𝜎𝜎𝑗𝑗)]𝑅𝑅𝑡𝑡
𝑘𝑘,𝑗𝑗𝑃𝑃𝑡𝑡−1𝑃𝑃𝑘𝑘′,𝑡𝑡−1�̅�𝐾𝑡𝑡𝑁𝑁

𝑗𝑗                                                         (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.84) 

�̅�𝑁𝑡𝑡+1
𝑗𝑗 = 𝛾𝛾𝑡𝑡

𝑗𝑗�̅�𝑉𝑡𝑡
𝑗𝑗 +𝑊𝑊𝑡𝑡

𝑒𝑒,𝑗𝑗                                                                                                  (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.85) 

�̅�𝑁𝑡𝑡+1
𝑗𝑗 = 𝛾𝛾𝑡𝑡

𝑗𝑗{ 𝑅𝑅𝑡𝑡
𝑘𝑘,𝑗𝑗𝑃𝑃𝑡𝑡−1𝑃𝑃𝑘𝑘′,𝑡𝑡−1�̅�𝐾𝑡𝑡

𝑗𝑗 − 𝑅𝑅𝑡𝑡−1
𝑗𝑗 (𝑃𝑃𝑡𝑡−1𝑃𝑃𝑘𝑘′,𝑡𝑡−1�̅�𝐾𝑡𝑡

𝑗𝑗 − �̅�𝑁𝑡𝑡
𝑗𝑗) 

−𝜇𝜇𝑗𝑗 ∫ 𝜔𝜔𝑗𝑗𝑑𝑑𝐹𝐹(
�̅�𝜔𝑡𝑡
𝑗𝑗

0
𝜔𝜔𝑗𝑗;𝜎𝜎𝑗𝑗)𝑅𝑅𝑡𝑡

𝑘𝑘,𝑗𝑗𝑃𝑃𝑡𝑡−1𝑃𝑃𝑘𝑘′,𝑡𝑡−1�̅�𝐾𝑡𝑡
𝑗𝑗}+𝑊𝑊𝑡𝑡

𝑒𝑒,𝑗𝑗                          (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.86) 

Para ve Maliye Politikası 

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅 ) = 𝜌𝜌𝑅𝑅𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (
𝑅𝑅𝑡𝑡−1
𝑅𝑅 )+ (1− 𝜌𝜌𝑅𝑅) [𝑅𝑅𝜋𝜋𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (

𝜋𝜋𝑡𝑡𝑐𝑐
�̅�𝜋𝑡𝑡𝑐𝑐
)+ 𝑅𝑅𝑦𝑦𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (

𝑙𝑙𝑅𝑅𝑔𝑔ℎ𝑡𝑡
𝑙𝑙𝑅𝑅𝑔𝑔ℎ )]+ 𝜀𝜀𝑅𝑅,𝑡𝑡 (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.87) 

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑙𝑙𝑡𝑡) = (1 − 𝜌𝜌𝑔𝑔)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑙𝑙) + 𝜌𝜌𝑔𝑔𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑙𝑙𝑡𝑡−1) + 𝜀𝜀𝑔𝑔,𝑡𝑡                                             (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.88) 

Yurtdışı Ekonomi 

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (𝑔𝑔𝑡𝑡
∗

𝑔𝑔∗) = 𝜌𝜌𝑌𝑌∗𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (
𝑔𝑔𝑡𝑡−1∗

𝑔𝑔∗ )+ 𝜀𝜀𝑌𝑌∗,𝑡𝑡                                                                          (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.89) 

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (𝜋𝜋𝑡𝑡
∗

�̅�𝜋∗) = 𝜌𝜌𝑌𝑌∗𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (
𝜋𝜋𝑡𝑡−1∗

�̅�𝜋∗ )+ 𝜀𝜀𝑌𝑌∗,𝑡𝑡                                                                          (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.90) 

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (𝑅𝑅𝑡𝑡
∗

𝑅𝑅∗) = 𝜌𝜌𝑅𝑅∗𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (
𝑅𝑅𝑡𝑡−1∗

𝑅𝑅∗ )+ 𝜀𝜀𝑅𝑅∗,𝑡𝑡                                                                        (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.91) 
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EK 4. Modelin Yapısındaki Parametreler, Değişkenler ve Denklem Seti (Devamı) 

Denge denklemleri ve Ülke Risk Primi 

𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑐𝑐𝐶𝐶𝑡𝑡 + 𝑃𝑃𝑡𝑡

𝑔𝑔𝐺𝐺𝑡𝑡 + 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑖𝑖𝐼𝐼𝑡𝑡 + 𝐺𝐺𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑥𝑥𝑋𝑋𝑡𝑡 − [𝐺𝐺𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡∗(𝐶𝐶𝑡𝑡𝑚𝑚 + 𝐼𝐼𝑡𝑡𝑚𝑚 + 𝑋𝑋𝑡𝑡𝑚𝑚)]   (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.92) 

𝑃𝑃𝑡𝑡𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = (𝑃𝑃𝑡𝑡𝑐𝑐)
𝑃𝑃𝑐𝑐𝐶𝐶

𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺   (𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑔𝑔)

𝑃𝑃𝑔𝑔𝐺𝐺
𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺    (𝑃𝑃𝑡𝑡𝑖𝑖)

𝑃𝑃𝑖𝑖𝐼𝐼
𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺  (𝐺𝐺𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑥𝑥)

𝑃𝑃𝑥𝑥𝑋𝑋𝐺𝐺 
𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺  

  

                     (𝐺𝐺𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡∗)−(
𝑃𝑃∗𝐺𝐺(𝐶𝐶𝑚𝑚+𝐼𝐼𝑚𝑚+𝑋𝑋𝑚𝑚)

𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 )                                                         (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.93) 

( 𝑁𝑁𝑋𝑋
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺) = 𝐺𝐺𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑥𝑥𝑋𝑋𝑡𝑡 − [𝐺𝐺𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡∗(𝐶𝐶𝑡𝑡𝑚𝑚 + 𝐼𝐼𝑡𝑡𝑚𝑚 + 𝑋𝑋𝑡𝑡𝑚𝑚)]

𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡

                                                  (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.94) 

𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑁𝑁𝑋𝑋𝑡𝑡 + [(𝑅𝑅𝑡𝑡−1∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−1 − 1) 𝐺𝐺𝑡𝑡
𝐺𝐺𝑡𝑡−1

] 𝐺𝐺𝑌𝑌𝑃𝑃𝑡𝑡−1                                     (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.95) 

𝐺𝐺𝑌𝑌𝑃𝑃𝑡𝑡 = 𝑁𝑁𝑋𝑋𝑡𝑡 + [𝑅𝑅𝑡𝑡−1∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−1
𝐺𝐺𝑡𝑡
𝐺𝐺𝑡𝑡−1

] 𝐺𝐺𝑌𝑌𝑃𝑃𝑡𝑡−1                                             (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.96) 

𝐺𝐺𝑌𝑌𝑃𝑃𝑡𝑡 = −(1 −𝜔𝜔𝑘𝑘)𝐺𝐺𝑡𝑡𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡+1∗,𝐹𝐹𝑃𝑃                                                                       (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.97) 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡(𝑦𝑦𝑚𝑚𝑅𝑅𝑡𝑡 , �̃�𝜙𝑡𝑡) = ü𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠[−𝜙𝜙𝑔𝑔𝑦𝑦𝑦𝑦(𝑦𝑦𝑚𝑚𝑅𝑅𝑡𝑡 − 𝑦𝑦𝑚𝑚𝑅𝑅) + �̃�𝜙𝑡𝑡]                          (𝐸𝐸𝐸𝐸 5.98) 
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EK 5. Çeyreklik Bazda Haftalık Ortalama Çalışma Saati ve Ortalama Çalışma 

Süresi Oranı (Devamı) 
B) Ortalama Çalışma Süresi Oranı 

Dönem Çalışma Süresi Oranı, 
Mevsimsellikten Arındırılmış 

Dönem Çalışma Süresi Oranı, Mevsimsellikten 
Arındırılmış 

2003 2.Ç 0,198 2010 3.Ç 0,190 
2003 3.Ç 0,204 2010 4.Ç 0,211 
2003 4.Ç 0,203 2011 1.Ç 0,214 
2004 1.Ç 0,189 2011 2.Ç 0,211 
2004 2.Ç 0,207 2011 3.Ç 0,219 
2004 3.Ç 0,211 2011 4.Ç 0,194 
2004 4.Ç 0,210 2012 1.Ç 0,211 
2005 1.Ç 0,216 2012 2.Ç 0,214 
2005 2.Ç 0,216 2012 3.Ç 0,219 
2005 3.Ç 0,217 2012 4.Ç 0,219 
2005 4.Ç 0,217 2013 1.Ç 0,217 
2006 1.Ç 0,217 2013 2.Ç 0,215 
2006 2.Ç 0,216 2013 3.Ç 0,201 
2006 3.Ç 0,216 2013 4.Ç 0,215 
2006 4.Ç 0,218 2014 1.Ç 0,222 
2007 1.Ç 0,197 2014 2.Ç 0,219 
2007 2.Ç 0,211 2014 3.Ç 0,220 
2007 3.Ç 0,208 2014 4.Ç 0,214 
2007 4.Ç 0,205 2015 1.Ç 0,217 
2008 1.Ç 0,211 2015 2.Ç 0,218 
2008 2.Ç 0,210 2015 3.Ç 0,219 
2008 3.Ç 0,208 2015 4.Ç 0,223 
2008 4.Ç 0,206 2016 1.Ç 0,221 
2009 1.Ç 0,197 2016 2.Ç 0,220 
2009 2.Ç 0,196 2016 3.Ç 0,217 
2009 3.Ç 0,202 2016 4.Ç 0,219 
2009 4.Ç 0,203 2017 1.Ç 0,219 
2010 1.Ç 0,206 2017 2.Ç 0,214 
2010 2.Ç 0.206   
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EK 5. Çeyreklik Bazda Haftalık Ortalama Çalışma Saati ve Ortalama Çalışma 

Süresi Oranı 
A) Haftalık Ortalama Çalışma Süresi                                                                            (Saat) 

Dönem Çalışma Saati, Mevsimsellikten 
Arındırılmış 

Dönem Çalışma Saati, Mevsimsellikten 
Arındırılmış 

2003 2.Ç 48,5 2010 3.Ç 45,1 
2003 3.Ç 49,2 2010 4.Ç 49,5 
2003 4.Ç 50,2 2011 1.Ç 48,9 
2004 1.Ç 46,7 2011 2.Ç 48,4 
2004 2.Ç 50,5 2011 3.Ç 49,4 
2004 3.Ç 50,5 2011 4.Ç 43,8 
2004 4.Ç 50,5 2012 1.Ç 48,0 
2005 1.Ç 51,6 2012 2.Ç 48,4 
2005 2.Ç 52,1 2012 3.Ç 49,2 
2005 3.Ç 52,8 2012 4.Ç 48,4 
2005 4.Ç 52,6 2013 1.Ç 48,0 
2006 1.Ç 53,0 2013 2.Ç 47,8 
2006 2.Ç 52,4 2013 3.Ç 44,8 
2006 3.Ç 52,2 2013 4.Ç 48,1 
2006 4.Ç 52,2 2014 1.Ç 47,7 
2007 1.Ç 47,4 2014 2.Ç 47,1 
2007 2.Ç 51,1 2014 3.Ç 47,5 
2007 3.Ç 50,7 2014 4.Ç 46,0 
2007 4.Ç 50,5 2015 1.Ç 46,5 
2008 1.Ç 51,3 2015 2.Ç 46,7 
2008 2.Ç 50,6 2015 3.Ç 46,5 
2008 3.Ç 50,2 2015 4.Ç 47,1 
2008 4.Ç 50,4 2016 1.Ç 46,7 
2009 1.Ç 49,3 2016 2.Ç 46,5 
2009 2.Ç 48,9 2016 3.Ç 46,2 
2009 3.Ç 49,4 2016 4.Ç 46,4 
2009 4.Ç 49,0 2017 1.Ç 46,1 
2010 1.Ç 49,0 2017 2.Ç 45,2 
2010 2.Ç 48.9   
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EK 5. Çeyreklik Bazda Haftalık Ortalama Çalışma Saati ve Ortalama Çalışma 

Süresi Oranı (Devamı) 
B) Ortalama Çalışma Süresi Oranı 

Dönem Çalışma Süresi Oranı, 
Mevsimsellikten Arındırılmış 

Dönem Çalışma Süresi Oranı, Mevsimsellikten 
Arındırılmış 

2003 2.Ç 0,198 2010 3.Ç 0,190 
2003 3.Ç 0,204 2010 4.Ç 0,211 
2003 4.Ç 0,203 2011 1.Ç 0,214 
2004 1.Ç 0,189 2011 2.Ç 0,211 
2004 2.Ç 0,207 2011 3.Ç 0,219 
2004 3.Ç 0,211 2011 4.Ç 0,194 
2004 4.Ç 0,210 2012 1.Ç 0,211 
2005 1.Ç 0,216 2012 2.Ç 0,214 
2005 2.Ç 0,216 2012 3.Ç 0,219 
2005 3.Ç 0,217 2012 4.Ç 0,219 
2005 4.Ç 0,217 2013 1.Ç 0,217 
2006 1.Ç 0,217 2013 2.Ç 0,215 
2006 2.Ç 0,216 2013 3.Ç 0,201 
2006 3.Ç 0,216 2013 4.Ç 0,215 
2006 4.Ç 0,218 2014 1.Ç 0,222 
2007 1.Ç 0,197 2014 2.Ç 0,219 
2007 2.Ç 0,211 2014 3.Ç 0,220 
2007 3.Ç 0,208 2014 4.Ç 0,214 
2007 4.Ç 0,205 2015 1.Ç 0,217 
2008 1.Ç 0,211 2015 2.Ç 0,218 
2008 2.Ç 0,210 2015 3.Ç 0,219 
2008 3.Ç 0,208 2015 4.Ç 0,223 
2008 4.Ç 0,206 2016 1.Ç 0,221 
2009 1.Ç 0,197 2016 2.Ç 0,220 
2009 2.Ç 0,196 2016 3.Ç 0,217 
2009 3.Ç 0,202 2016 4.Ç 0,219 
2009 4.Ç 0,203 2017 1.Ç 0,219 
2010 1.Ç 0,206 2017 2.Ç 0,214 
2010 2.Ç 0.206   
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EK 7. Çeyreklik Bazda Sermaye Stoku ve İstihdam Verileri 
Dönem Sermaye Stoku 

(Milyon TL) 
İstihdam 

(Bin Kişi) 
Dönem Sermaye Stoku (Milyon 

TL) 
İstihdam 

(Bin Kişi) 
2003 2.Ç 1720242 19093 2010 2.Ç 2869632 22276 
2003 3.Ç 1742538 19753 2010 3.Ç 2918197 22429 
2003 4.Ç 1772574 18475 2010 4.Ç 2976051 22122 
2004 1.Ç 1802558 17606 2011 1.Ç 3016326 22046 
2004 2.Ç 1840113 19526 2011 2.Ç 3077903 23569 
2004 3.Ç 1872038 20161 2011 3.Ç 3139812 24008 
2004 4.Ç 1907412 19416 2012 4.Ç 3208422 23440 
2005 1.Ç 1941984 18548 2012 1.Ç 3250635 22548 
2005 2.Ç 1987129 20113 2012 2.Ç 3310472 24331 
2005 3.Ç 2028578 20262 2012 3.Ç 3372371 24457 
2005 4.Ç 2076091 19610 2012 4.Ç 3441816 24411 
2006 1.Ç 2119801 18493 2013 1.Ç 3493541 23703 
2006 2.Ç 2173725 20343 2013 2.Ç 3563039 25186 
2006 3.Ç 2222259 20695 2013 3.Ç 3636310 25055 
2006 4.Ç 2274919 20202 2013 4.Ç 3714735 24461 
2007 1.Ç 2318602 19186 2014 1.Ç 3775172 24999 
2007 2.Ç 2373171 20743 2014 2.Ç 3843546 26538 
2007 3.Ç 2423513 20956 2014 3.Ç 3916002 26313 
2007 4.Ç 2481852 19951 2014 4.Ç 3998121 25874 
2008 1.Ç 2530500 19347 2015 1.Ç 4059192 25576 
2008 2.Ç 2584397 21210 2015 2.Ç 4138672 27072 
2008 3.Ç 2629775 21443 2015 3.Ç 4218206 27150 
2008 4.Ç 2673540 20416 2015 4.Ç 4309837 26676 
2009 1.Ç 2695780 19210 2016 1.Ç 4374534 26456 
2009 2.Ç 2731061 20761 2016 2.Ç 4455587 27867 
2009 3.Ç 2762919 21410 2016 3.Ç 4532916 27473 
2009 4.Ç 2802052 21078 2014 4.Ç 4624310 27067 
2010 1.Ç 2827899 20603 2017 1.Ç 4688518 26956 
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EK 6. Merkez Bankası Enflasyon Hedefleri                                            (Yüzde, %) 
 Hedef Gerçekleşme 
2003 20 18,4 
2004 12 9,3 
2005 8 7,7 
2006 5 9,7 
2007 4 8,4 
2008 4 10,1 
2009 7,5 6,5 
2010 6,5 6,4 
2011 5,5 10,4 
2012 5 6,2 
2013 5 7,4 
2014 5 8,2 
2015 5 8,8 
2016 5 8,5 
2017 5 11,92 

Kaynak: TCMB. 23 Eylül 2017 < http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR 
/Main+Menu/ Temel+Faaliyetler/ Para+Politikasi/Fiyat+Istikrari +ve+Enflasyon/Enflasyonun 
+Hedefleri> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

154 
 

EK 7. Çeyreklik Bazda Sermaye Stoku ve İstihdam Verileri 
Dönem Sermaye Stoku 

(Milyon TL) 
İstihdam 

(Bin Kişi) 
Dönem Sermaye Stoku (Milyon 

TL) 
İstihdam 

(Bin Kişi) 
2003 2.Ç 1720242 19093 2010 2.Ç 2869632 22276 
2003 3.Ç 1742538 19753 2010 3.Ç 2918197 22429 
2003 4.Ç 1772574 18475 2010 4.Ç 2976051 22122 
2004 1.Ç 1802558 17606 2011 1.Ç 3016326 22046 
2004 2.Ç 1840113 19526 2011 2.Ç 3077903 23569 
2004 3.Ç 1872038 20161 2011 3.Ç 3139812 24008 
2004 4.Ç 1907412 19416 2012 4.Ç 3208422 23440 
2005 1.Ç 1941984 18548 2012 1.Ç 3250635 22548 
2005 2.Ç 1987129 20113 2012 2.Ç 3310472 24331 
2005 3.Ç 2028578 20262 2012 3.Ç 3372371 24457 
2005 4.Ç 2076091 19610 2012 4.Ç 3441816 24411 
2006 1.Ç 2119801 18493 2013 1.Ç 3493541 23703 
2006 2.Ç 2173725 20343 2013 2.Ç 3563039 25186 
2006 3.Ç 2222259 20695 2013 3.Ç 3636310 25055 
2006 4.Ç 2274919 20202 2013 4.Ç 3714735 24461 
2007 1.Ç 2318602 19186 2014 1.Ç 3775172 24999 
2007 2.Ç 2373171 20743 2014 2.Ç 3843546 26538 
2007 3.Ç 2423513 20956 2014 3.Ç 3916002 26313 
2007 4.Ç 2481852 19951 2014 4.Ç 3998121 25874 
2008 1.Ç 2530500 19347 2015 1.Ç 4059192 25576 
2008 2.Ç 2584397 21210 2015 2.Ç 4138672 27072 
2008 3.Ç 2629775 21443 2015 3.Ç 4218206 27150 
2008 4.Ç 2673540 20416 2015 4.Ç 4309837 26676 
2009 1.Ç 2695780 19210 2016 1.Ç 4374534 26456 
2009 2.Ç 2731061 20761 2016 2.Ç 4455587 27867 
2009 3.Ç 2762919 21410 2016 3.Ç 4532916 27473 
2009 4.Ç 2802052 21078 2014 4.Ç 4624310 27067 
2010 1.Ç 2827899 20603 2017 1.Ç 4688518 26956 
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EK 9. Parametrelerin Önsel ve Sonsal Dağılım Grafikleri 
Parametre Tanım Parametre Tanım 
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 Calvo, yatırım ithalatı 𝑟𝑟ℎ𝑜𝑜𝑔𝑔 Kalıcılık, kamu harcaması 
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 Calvo, ihracat ithalatı 𝑟𝑟ℎ𝑜𝑜𝑔𝑔𝑜𝑜𝑥𝑥𝑥𝑥𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 Kalıcılık, girişimci 

özkaynağı, YP 
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 Calvo, ücretler 𝑟𝑟ℎ𝑜𝑜𝑔𝑔𝑜𝑜𝑥𝑥𝑥𝑥𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 Kalıcılık, girişimci 

özkaynağı, FP 
𝑘𝑘𝑜𝑜𝑘𝑘𝑘𝑘𝑜𝑜𝑘𝑘 Endeksleme, yurtiçi 𝑟𝑟ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑥𝑥 Kalıcılık, ihracat fiyat 

artışı 
𝑘𝑘𝑜𝑜𝑘𝑘𝑘𝑘𝑜𝑜𝑥𝑥 Endeksleme, ihracat 𝑟𝑟ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑥𝑥𝑜𝑜 Kalıcılık, tüketim ith. 

fiyat artışı 
𝑘𝑘𝑜𝑜𝑘𝑘𝑘𝑘𝑜𝑜𝑥𝑥𝑜𝑜 Endeksleme, tüketim 

ithalatı 
𝑟𝑟ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑥𝑥𝑥𝑥 Kalıcılık, yatırım ith. fiyat 

artışı 
𝑘𝑘𝑜𝑜𝑘𝑘𝑘𝑘𝑜𝑜𝑥𝑥𝑥𝑥 Endeksleme, yatırım 

ithalatı 
𝑟𝑟ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑥𝑥𝑥𝑥 Kalıcılık, ihracat ith. fiyat 

artışı 
𝑘𝑘𝑜𝑜𝑘𝑘𝑘𝑘𝑜𝑜𝑥𝑥𝑥𝑥 Endeksleme, ihracat 

ithalatı 
𝑟𝑟ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑘𝑘 Kalıcılık, yerli üretim 

fiyat artışı 
𝑘𝑘𝑜𝑜𝑘𝑘𝑘𝑘𝑜𝑜𝑥𝑥 Endeksleme, ücretler 𝑆𝑆𝑆𝑆_𝑥𝑥𝑜𝑜𝑚𝑚_𝑒𝑒𝑘𝑘𝑒𝑒 Kalıcı teknoloji 
𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜𝑆𝑆𝑒𝑒𝑘𝑘 Yatırım uyarlama 

maliyeti 
𝑆𝑆𝑆𝑆_𝑒𝑒𝑘𝑘𝑒𝑒𝑥𝑥𝑆𝑆𝑜𝑜𝑒𝑒_𝑒𝑒𝑘𝑘𝑒𝑒 Geçici teknoloji 

𝑆𝑆𝑥𝑥𝑔𝑔𝑥𝑥𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 Sermaye kullanım 
fonksiyonu, YP 

𝑆𝑆𝑆𝑆_𝑈𝑈𝑘𝑘𝑒𝑒𝑥𝑥𝑆𝑆𝑜𝑜𝑒𝑒_𝑒𝑒𝑘𝑘𝑒𝑒 Yatırımın mrj. etkinliği 

𝑆𝑆𝑥𝑥𝑔𝑔𝑥𝑥𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 Sermaye kullanım 
fonksiyonu, FP 

𝑆𝑆𝑆𝑆_𝑚𝑚𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜_𝑒𝑒𝑘𝑘𝑒𝑒 Tüketim tercihi 

𝑟𝑟ℎ𝑜𝑜𝑟𝑟 Taylor gecikmeli faiz 
oranı 

𝑆𝑆𝑆𝑆_𝑚𝑚𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜ℎ_𝑒𝑒𝑘𝑘𝑒𝑒 Emek tercihi 

𝑟𝑟𝑘𝑘𝑥𝑥 Taylor, enflasyon  𝑆𝑆𝑆𝑆_𝑘𝑘ℎ𝑥𝑥𝑜𝑜𝑥𝑥𝑆𝑆𝑘𝑘𝑒𝑒_𝑒𝑒𝑘𝑘𝑒𝑒 Ülke risk primi 
𝑟𝑟𝑟𝑟 Taylor, çıktı açığı 𝑆𝑆𝑆𝑆_𝑒𝑒𝑘𝑘𝑒𝑒𝑒𝑒_𝑒𝑒𝑘𝑘𝑒𝑒 Para politikası 
𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜𝑥𝑥 İkame esnekliği, yatırım 𝑆𝑆𝑆𝑆_𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑘𝑘_𝑒𝑒𝑘𝑘𝑒𝑒 Yerli üretim fiyat artışı 
𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜𝑒𝑒 İkame esnekliği, 

yabancı 
𝑆𝑆𝑆𝑆_𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑥𝑥_𝑒𝑒𝑘𝑘𝑒𝑒 İhracat fiyat artışı 

𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 İkame esnekliği, 
tüketim 

𝑆𝑆𝑆𝑆_𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑥𝑥𝑜𝑜_𝑒𝑒𝑘𝑘𝑒𝑒 Tüketim ith. fiyat artışı 

𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜𝑥𝑥 İkame esnekliği, ihracat 𝑆𝑆𝑆𝑆_𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑥𝑥𝑥𝑥_𝑒𝑒𝑘𝑘𝑒𝑒 Yatırım ith. fiyat artışı 
𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜𝑘𝑘 İkame esnekliği, 

sermaye 
𝑆𝑆𝑆𝑆_𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑥𝑥𝑥𝑥_𝑒𝑒𝑘𝑘𝑒𝑒 İhracat ith. fiyat artışı 

𝑟𝑟ℎ𝑜𝑜𝑥𝑥𝑜𝑜𝑚𝑚 Kalıcılık, kalıcı 
teknoloji 

𝑆𝑆𝑆𝑆_𝑔𝑔𝑜𝑜𝑥𝑥𝑥𝑥𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜_𝑒𝑒𝑘𝑘𝑒𝑒 Girişimci refahı, YP 

𝑟𝑟ℎ𝑜𝑜𝑒𝑒𝑘𝑘𝑒𝑒𝑥𝑥𝑆𝑆𝑜𝑜𝑒𝑒 Kalıcılık, geçici 
teknoloji 

𝑆𝑆𝑆𝑆_𝑔𝑔𝑜𝑜𝑥𝑥𝑥𝑥𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜_𝑒𝑒𝑘𝑘𝑒𝑒 Girişimci refahı, FP 

𝑟𝑟ℎ𝑜𝑜𝑈𝑈𝑘𝑘𝑒𝑒𝑥𝑥𝑆𝑆𝑜𝑜𝑒𝑒 Kalıcılık, yatırımın mrj. 
etkinliği 

𝑆𝑆𝑆𝑆_𝑔𝑔_𝑒𝑒𝑘𝑘𝑒𝑒 Kamu harcaması 

𝑟𝑟ℎ𝑜𝑜𝑚𝑚𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 Kalıcılık, tüketim 
tercihi 

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘 Calvo, yurtiçi 

𝑟𝑟ℎ𝑜𝑜𝑚𝑚𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜ℎ Kalıcılık, emek tercihi 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 Calvo, ihracat 
𝑟𝑟ℎ𝑜𝑜𝑘𝑘ℎ𝑥𝑥𝑜𝑜𝑥𝑥𝑆𝑆𝑘𝑘𝑒𝑒 Kalıcılık, ülke risk 

primi 
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑜𝑜 Calvo, tüketim ithalatı 
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EK 8. Üretimde Sermaye Esnekliği Tahmin Sonuçları 

Bağımlı Değişken: Mevsimsellikten arındırılmış GSYH 
Yöntem: En Küçük Kareler 
Örneklem: 2003Ç2:2017Ç1 
 Katsayı t-İstatistiği p-Değeri 
Sabit -3,998 -8,738 0,000 
Sermaye Stoku 0,548 7,718 0,000 
İstihdam1 0,464 2,659 0,009 
R-kare 0,957 F-İstatistiği 886,504 
Uyarlanmış R-kare 0,955 Olasılık (F-ist.) 0,000 

1: Mevsimsellikten arındırılmış 
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EK 9. Parametrelerin Önsel ve Sonsal Dağılım Grafikleri 
Parametre Tanım Parametre Tanım 
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 Calvo, yatırım ithalatı 𝑟𝑟ℎ𝑜𝑜𝑔𝑔 Kalıcılık, kamu harcaması 
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 Calvo, ihracat ithalatı 𝑟𝑟ℎ𝑜𝑜𝑔𝑔𝑜𝑜𝑥𝑥𝑥𝑥𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 Kalıcılık, girişimci 

özkaynağı, YP 
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 Calvo, ücretler 𝑟𝑟ℎ𝑜𝑜𝑔𝑔𝑜𝑜𝑥𝑥𝑥𝑥𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 Kalıcılık, girişimci 

özkaynağı, FP 
𝑘𝑘𝑜𝑜𝑘𝑘𝑘𝑘𝑜𝑜𝑘𝑘 Endeksleme, yurtiçi 𝑟𝑟ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑥𝑥 Kalıcılık, ihracat fiyat 

artışı 
𝑘𝑘𝑜𝑜𝑘𝑘𝑘𝑘𝑜𝑜𝑥𝑥 Endeksleme, ihracat 𝑟𝑟ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑥𝑥𝑜𝑜 Kalıcılık, tüketim ith. 

fiyat artışı 
𝑘𝑘𝑜𝑜𝑘𝑘𝑘𝑘𝑜𝑜𝑥𝑥𝑜𝑜 Endeksleme, tüketim 

ithalatı 
𝑟𝑟ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑥𝑥𝑥𝑥 Kalıcılık, yatırım ith. fiyat 

artışı 
𝑘𝑘𝑜𝑜𝑘𝑘𝑘𝑘𝑜𝑜𝑥𝑥𝑥𝑥 Endeksleme, yatırım 

ithalatı 
𝑟𝑟ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑥𝑥𝑥𝑥 Kalıcılık, ihracat ith. fiyat 

artışı 
𝑘𝑘𝑜𝑜𝑘𝑘𝑘𝑘𝑜𝑜𝑥𝑥𝑥𝑥 Endeksleme, ihracat 

ithalatı 
𝑟𝑟ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑘𝑘 Kalıcılık, yerli üretim 

fiyat artışı 
𝑘𝑘𝑜𝑜𝑘𝑘𝑘𝑘𝑜𝑜𝑥𝑥 Endeksleme, ücretler 𝑆𝑆𝑆𝑆_𝑥𝑥𝑜𝑜𝑚𝑚_𝑒𝑒𝑘𝑘𝑒𝑒 Kalıcı teknoloji 
𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜𝑆𝑆𝑒𝑒𝑘𝑘 Yatırım uyarlama 

maliyeti 
𝑆𝑆𝑆𝑆_𝑒𝑒𝑘𝑘𝑒𝑒𝑥𝑥𝑆𝑆𝑜𝑜𝑒𝑒_𝑒𝑒𝑘𝑘𝑒𝑒 Geçici teknoloji 

𝑆𝑆𝑥𝑥𝑔𝑔𝑥𝑥𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 Sermaye kullanım 
fonksiyonu, YP 

𝑆𝑆𝑆𝑆_𝑈𝑈𝑘𝑘𝑒𝑒𝑥𝑥𝑆𝑆𝑜𝑜𝑒𝑒_𝑒𝑒𝑘𝑘𝑒𝑒 Yatırımın mrj. etkinliği 

𝑆𝑆𝑥𝑥𝑔𝑔𝑥𝑥𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 Sermaye kullanım 
fonksiyonu, FP 

𝑆𝑆𝑆𝑆_𝑚𝑚𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜_𝑒𝑒𝑘𝑘𝑒𝑒 Tüketim tercihi 

𝑟𝑟ℎ𝑜𝑜𝑟𝑟 Taylor gecikmeli faiz 
oranı 

𝑆𝑆𝑆𝑆_𝑚𝑚𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜ℎ_𝑒𝑒𝑘𝑘𝑒𝑒 Emek tercihi 

𝑟𝑟𝑘𝑘𝑥𝑥 Taylor, enflasyon  𝑆𝑆𝑆𝑆_𝑘𝑘ℎ𝑥𝑥𝑜𝑜𝑥𝑥𝑆𝑆𝑘𝑘𝑒𝑒_𝑒𝑒𝑘𝑘𝑒𝑒 Ülke risk primi 
𝑟𝑟𝑟𝑟 Taylor, çıktı açığı 𝑆𝑆𝑆𝑆_𝑒𝑒𝑘𝑘𝑒𝑒𝑒𝑒_𝑒𝑒𝑘𝑘𝑒𝑒 Para politikası 
𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜𝑥𝑥 İkame esnekliği, yatırım 𝑆𝑆𝑆𝑆_𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑘𝑘_𝑒𝑒𝑘𝑘𝑒𝑒 Yerli üretim fiyat artışı 
𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜𝑒𝑒 İkame esnekliği, 

yabancı 
𝑆𝑆𝑆𝑆_𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑥𝑥_𝑒𝑒𝑘𝑘𝑒𝑒 İhracat fiyat artışı 

𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 İkame esnekliği, 
tüketim 

𝑆𝑆𝑆𝑆_𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑥𝑥𝑜𝑜_𝑒𝑒𝑘𝑘𝑒𝑒 Tüketim ith. fiyat artışı 

𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜𝑥𝑥 İkame esnekliği, ihracat 𝑆𝑆𝑆𝑆_𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑥𝑥𝑥𝑥_𝑒𝑒𝑘𝑘𝑒𝑒 Yatırım ith. fiyat artışı 
𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜𝑘𝑘 İkame esnekliği, 

sermaye 
𝑆𝑆𝑆𝑆_𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑥𝑥𝑥𝑥_𝑒𝑒𝑘𝑘𝑒𝑒 İhracat ith. fiyat artışı 

𝑟𝑟ℎ𝑜𝑜𝑥𝑥𝑜𝑜𝑚𝑚 Kalıcılık, kalıcı 
teknoloji 

𝑆𝑆𝑆𝑆_𝑔𝑔𝑜𝑜𝑥𝑥𝑥𝑥𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜_𝑒𝑒𝑘𝑘𝑒𝑒 Girişimci refahı, YP 

𝑟𝑟ℎ𝑜𝑜𝑒𝑒𝑘𝑘𝑒𝑒𝑥𝑥𝑆𝑆𝑜𝑜𝑒𝑒 Kalıcılık, geçici 
teknoloji 

𝑆𝑆𝑆𝑆_𝑔𝑔𝑜𝑜𝑥𝑥𝑥𝑥𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜_𝑒𝑒𝑘𝑘𝑒𝑒 Girişimci refahı, FP 

𝑟𝑟ℎ𝑜𝑜𝑈𝑈𝑘𝑘𝑒𝑒𝑥𝑥𝑆𝑆𝑜𝑜𝑒𝑒 Kalıcılık, yatırımın mrj. 
etkinliği 

𝑆𝑆𝑆𝑆_𝑔𝑔_𝑒𝑒𝑘𝑘𝑒𝑒 Kamu harcaması 

𝑟𝑟ℎ𝑜𝑜𝑚𝑚𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 Kalıcılık, tüketim 
tercihi 

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘 Calvo, yurtiçi 

𝑟𝑟ℎ𝑜𝑜𝑚𝑚𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜ℎ Kalıcılık, emek tercihi 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 Calvo, ihracat 
𝑟𝑟ℎ𝑜𝑜𝑘𝑘ℎ𝑥𝑥𝑜𝑜𝑥𝑥𝑆𝑆𝑘𝑘𝑒𝑒 Kalıcılık, ülke risk 

primi 
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑜𝑜 Calvo, tüketim ithalatı 
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EK 9. Parametrelerin Önsel ve Sonsal Dağılım Grafikleri (Devamı) 
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EK 9. Parametrelerin Önsel ve Sonsal Dağılım Grafikleri (Devamı) 
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EK 9. Parametrelerin Önsel ve Sonsal Dağılım Grafikleri (Devamı) 
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EK 10. Dışsal Şokların Etki Tepki Grafikleri 
Değişkenlerin Yatırım Şokuna Tepkisi 

 
Değişkenlerin Emek Tercihi Şokuna Tepkisi 
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EK 9. Parametrelerin Önsel ve Sonsal Dağılım Grafikleri (Devamı) 
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EK 10. Dışsal Şokların Etki Tepki Grafikleri 
Değişkenlerin Yatırım Şokuna Tepkisi 

 
Değişkenlerin Emek Tercihi Şokuna Tepkisi 
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EK 10. Dışsal Şokların Etki Tepki Grafikleri (Devamı) 
Değişkenlerin Yatırım İthalatı Fiyat Artışı Şokuna Tepkisi 

 
Değişkenlerin Yerli Para Girişimci Özkaynağı Şokuna Tepkisi 
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EK 10. Dışsal Şokların Etki Tepki Grafikleri (Devamı) 
Değişkenlerin İhracat Fiyat Artışı Şokuna Tepkisi 
 

 
Değişkenlerin Tüketim İthalatı Fiyat Artışı Şokuna Tepkisi 
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EK 10. Dışsal Şokların Etki Tepki Grafikleri (Devamı) 
Değişkenlerin Yatırım İthalatı Fiyat Artışı Şokuna Tepkisi 

 
Değişkenlerin Yerli Para Girişimci Özkaynağı Şokuna Tepkisi 
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EK 10. Dışsal Şokların Etki Tepki Grafikleri (Devamı) 
Değişkenlerin Yurtdışı Fiyat Artışı Şokuna Tepkisi 
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EK 10. Dışsal Şokların Etki Tepki Grafikleri (Devamı) 
Değişkenlerin Yabancı Para Girişimci Özkaynağı Şokuna Tepkisi 
 

 
Değişkenlerin Yurtdışı Çıktı Şokuna Tepkisi 
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EK 10. Dışsal Şokların Etki Tepki Grafikleri (Devamı) 
Değişkenlerin Yurtdışı Fiyat Artışı Şokuna Tepkisi 
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