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ÖZET

Anahtar Kelimeler:

Amaç – Bu çalışmanın amacı kamu harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin 19902017 yılları arasındaki dönemde farklı yöntemlerle Türkiye için incelenmesidir.
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Yöntem – Çalışmanın ilk bölümünde ilgili konu ile ilgili kavramsal açıklama ve literatür özeti
sunulmaktadır İkinci çalışmada kapsamında oluşturulan model ve kullanılacak yöntem hakkında
bilgi verilmektedir. Üçüncü bölümde ise kamu harcamalarının ve ticari açıklığın, bağımlı değişken
GSYH üzerindeki etkisi Gregory-Hansen eşbütünleşme testi ve ARDL sınır testi aracılığıyla
incelenmiştir. Ayrıca, ampirik modelin Cobb-Douglas üretim fonksiyonuna dayalı olarak
kurulması nedeniyle sermaye ve emek değişkeni de modele bağımsız değişken olarak dahil
edilmiştir. Çalışmada kullanılan veriler Dünya Bankası veri tabanından elde edilmiştir.
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Bulgular ve Tartışma – Çalışmada elde edilen bulgular sonucunda uzun ve kısa dönemde kamu
harcamalarının, sermayenin birikiminin ve emeğin milli gelir üzerinde etkisinin pozitif olduğu,
2007’de yaşanan kırılmanın uzun ve kısa dönemde GSYH üzerindeki etkisinin negatif ve istatiksel
olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Ayrıca kısa dönemde kamu harcamaları ve ticari açıklıktan
GSYH doğru nedensellik olmadığı, sermaye birikimi ve emekten GSYH doğru tek yönlü
nedensellik olduğu, uzun dönemde ise sermaye birikimi, emek ve GSYH arasında çift yönlü, ticari
açıklık ve kamu harcamasından GSYH’e doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
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Purpose – The aim of this work in the period between 1990-2017 years of the impact on economic
growth, public expenditure for Turkey to examine different ways.
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Design/methodology/approach – In the first part of the study, conceptual explanation and
literature summary about the subject is presented. In the second study, information about the
model and the method to be used is given. In the third part, the effect of public expenditures and
trade deficit on dependent variable GDP was examined by Gregory-Hansen cointegration test and
ARDL limit test. In addition, since the empirical model is based on the Cobb-Douglas production
function, capital and labor are included as independent variables. The data used in the study were
obtained from World Bank development indicators..
Results and Discussion – As a result of the findings obtained in the study, it was observed that the
effect of public expenditures, capital accumulation and labor on national income were positive in
the long and short term, and the effect of break in 2007 on GDP in the long and short term was
negative and statistically significant. In addition, in the short run, there is no causality from public
expenditures and trade openness to GDP, one-way causality from capital accumulation and labor
to GDP, and in the long run, one-way causality between capital accumulation, labor and GDP,
bidirectional, commercial openness and public spending to GDP has been concluded.
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