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GİRİŞ
➢ Döviz kuru değişimi ilk önce ithal nihai ve ara malların yurt içi
fiyatlarını değiştirerek yurt içi fiyatlarını etkilemektedir. Döviz
kurundaki yükselme ithal ara malların fiyatlarında artışa neden,
bu ara malları üretim sürecinde girdi olarak kullanılacak
sektörlerin üretiminde maliyet artışına sebep olarak, nihai
malların maliyetlerini dolayısıyla fiyatlarını arttıracaktır.
➢ Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 2000-2020 yılları arasında,
döviz kurunda meydana gelen değişimlerin; tarımsal girdi fiyat
endeksinden, doların 2000-2020 yılları arasındaki değişimlerin
aylık veri setinden yararlanarak, tahıl örneği ile kurdaki
değişimin tarım ürünlerine ve maliyetlerine ne gibi bir etki
yaratacağı sorusunun cevabını arayacaktır.
➢ Eş bütünleşme ve Toda-Yamamoto nedensellik testleri ile
analizini yapıp, aralarında ilişkinin olup olmadığını, var ise
yönünü tespit edip kur ’da meydana gelen değişimin
Türkiye’deki tarım ürünleri ve tarım ürünlerinin maliyeti
üzerinde nasıl bir hakimiyeti olacağını bulmaktır.

• Arpa örneği ile nedensellik analizi ve eğim grafiği

• 2001 Krizinin mısır üzerindeki etkisi

➢ Dolardan arpaya nedensellik gözlemlenmiştir.

•

METHOT VE ANALİZ
•

• 2001 Krizinin arpa üzerindeki etkisi

2001 Krizinin kuru fasulye üzerindeki etkisi

Toda - Yamamoto Nedensellik Testi Matematiksel
Modellenmesi

• Dolarda bir şok meydana geldiğinde arpa
fiyatlarında oluşabilecek eğim grafiği

➢ 2001 Krizi arpada ve mısırda yapısal bir
kırılmaya sebep olurken, kuru fasulyede aynı
etkiyi göstermediği görülmüştür.

ÖZET VE SONUÇ
➢ Bu çalışmada; döviz kuru hareketlerinin Türkiye’deki

• Mısır örneği ile nedensellik analizi ve eğim grafiği

tarımsal ürünlerin fiyatlarına etkisinin 2000 – 2020 yılları
arasında aylık veri setleri halinde, dolar kurunda

meydana gelen değişimlerin ve örnek aldığımız bazı tahıl
ürünlerinin Toda-Yamamoto ile nedenselliği test edilmiştir.

Buğday, arpa, mısır, çeltik, nohut ve kuru fasulye
fiyatlarının Dickey Fuller ile birim kök testi yapılmıştır. Söz

konusu tahılların, düzeyde durağan olmadığı görülmüş ve
birinci farkları alındığında seri durağan hale gelmiştir.

Örnek alınan tahıl ürünlerinin, dolarla VAR analizi tespiti

➢ Yukarıda, buğdayın Dickey Fuller ile birim kök testi
yapılarak düzeyde durağan olmadığı tespit edilmiştir.
➢ Birinci farkı alındığında seri durağan hale gelmiştir.

➢ Dolardan mısıra nedensellik ilişkisi
vardır.

yapılıp, uygun gecikme değerleri alınmıştır. Alınan uygun
gecikme değerleri dışsal değişken olarak eklenip
nedenselliği test edilmiştir. Yapılan nedensellik analizinin
yanında her bir tarım ürününün, dolarla ilişkisini yansıtan
eğim grafiği gösterilmiştir. Dolar ve örneklerin ayrı ayrı
yapısal kırılmaları analiz edilmiştir. Arpanın, mısırın ve
kuru fasulyenin fiyatlarında 2001 krizinde meydana gelen
şok etkisi araştırılmıştır.

KAYNAKLAR
❖ (Akdemir S. ve Özçelik M., 2018, s.36)
❖ TÜİK
❖ Analizler için EViews 11 SV programından
yararlanılmıştır.

➢ Yukarıda, arpanın Dickey Fuller ile birim kök testi yapılarak
düzeyde durağan olmadığı tespit edilmiştir.
➢ Birinci farkı alındığında seri durağan hale gelmiştir.

• Dolarda bir şok meydana geldiğinde mısır
fiyatlarında oluşabilecek eğim grafiği
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