
H. ÜNAL, S. POLAT 

Maliye Dergisi, Temmuz-Aralık 2019; 177:87-103 87 

Araştırma Makalesi/Research Article 

 
 
 
 
 
Çevresel Kalite ve Ekonomik Büyüme 
İlişkisi: OECD Ülkeleri İçin Statik 
Panel Veri Analizi  

 

Hüseyin ÜNAL 
Sedat POLAT 

 
Öz 
Çevresel Performans Endeksi (EPI-Enviromental Performance Index), 

çevresel kaliteyi ve sürdürülebilirliği ölçmeye yönelik performans odaklı bir 
endekstir. Bu endeks; ekonomik rekabet, büyüme, kentleşme, doğal kaynak 
kullanımı ve diğer çevresel baskıların çevre kalitesi üzerindeki etkilerine 
odaklanmaktadır. 2006 yılından itibaren kapsamlı olarak ele alınan EPI 
ikişer yıl aralıkla yayınlanmaktadır. Bu çalışmada 2006-2018 yılları 
arasında OECD ülkelerine ilişkin büyümenin, kentleşmenin, nüfusun, 
doğrudan yabancı yatırımların ve ticari dışa açıklığın EPI üzerindeki 
etkisinin panel veri yöntemleri ile belirlenmesi amaçlanmaktadır. Analiz 
sonucunda büyümenin EPI üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu; 
doğrudan yabancı yatırımların, kentleşmenin, nüfusun ve dışa açıklığın ise 
EPI üzerinde negatif bir etki oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

 
Anahtar Kelimeler: Çevresel Performans Endeksi, Ekonomik Büyüme, 

Sürdürülebilirlik, Kentleşme,  Panel Veri Analizi 
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Abstract 
The Environmental Performance Index (EPI) is a performance oriented 

index for measuring environmental quality and sustainability. This Index 
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focuses on the impact of economic competition, growth, urbanization, use of 
natural resources and other environmental pressures on environmental 
quality. EPI, which has been discussed extensively since 2006, is published 
once in two years. In this study, it is aimed to examine the effects of growth, 
urbanization, population, foreign direct investments and trade openness on 
EPI with panel data methods by using data from OECD countries between 
2006-2018. As a result of the analysis, it has been concluded that growth has 
a positive effect on EPI and that foreign direct investments, urbanization, 
population and trade openness have a negative effect on EPI. 

 
Keywords: Enviromental Performance Index, Economic Growth, 

Sustainability, Urbanization, Panel Data Analysis 
 
JEL Classification Codes: Q01, Q38, Q50, O10, C23 
 
Giriş 
İktisat, kıt olan kaynakları verimli kullanma bilimidir. Doğal kaynakların 

verimli kullanılması, sürdürülebilir kalkınmanın temini açısından gereklidir. 
1970’li yıllarda çağdaş çevreci akımların ortaya çıkması ile birlikte çevreye 
ilişkin kaygılar yoğunluk kazanmaya başlamıştır. Roma kulübü tarafından 
1972 yılında yayınlanan Büyümenin Sınırları (Limits to Growth) adlı rapor, 
kıt kaynak ve büyüme arasındaki çelişkiye dikkat çekmiştir (Yeni, 
2014:184). Sürdürülebilir kalkınma kavramı ilk olarak 1980’de Uluslararası 
Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (International Union for the 
Conservation of Nature and Natural Resources) (IUCN) tarafından ortaya 
konmuştur. 1987 yılında Brundtland Komisyonu tarafından hazırlanan Ortak 
Geleceğimiz (Our Common Future) adlı raporda, gelecek nesillerin kendi 
ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden mevcut ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek büyüme olarak tanımlanmıştır (Duasa ve Afroz, 2013:384).  

Sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin çalışmaların yoğunluk kazanmaya 
başlamasıyla birlikte çevre uzmanları, ekonomistler, analistler ve politika 
yapıcıları tarafından benimsenen çevresel performans terimi ortaya çıkmıştır 
(Neagu vd., 2017:15). Çevresel performansın ölçümüne yönelik nicel 
performans ölçüm yöntemleri diğer alanlara nazaran geç başlamakla birlikte 
son dönemde popüler hale gelmeye başlamıştır (Esty vd., 2006:1). 
Literatürde hanehalkı, şirketler ve devletlerin çevresel performansını 
ölçmeye yönelik birçok nicel yöntem bulunmaktadır. Ekolojik Ayak İzi 
(Ecological Footprint-EF), Sürdürülebilirlik Gösterge Tablosu (Dashboard of 
Sustainability-DS), Sürdürülebilir Ekonomik Refah Endeksi (Index of 
Sustainable Economic Welfare-ISEW), Şehir Kalkınma Endeksi (City 
Development Index-CDI), Sürdürülebilir Toplum Endeksi (Sustainability 
Society Index-SSI), Yeşil GSYH (Green GDP), Çevresel Sürdürülebilirlik 
Endeksi (Environmental Sustainability Index-ESI) ve Çevresel Performans 
Endeksi (Enviromental Performance Index-EPI) çevresel performansın nicel 
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olarak ölçüldüğü temel yöntemlerdir (Wu ve Wu, 2012:79; Tüfekçi ve 
Kutay, 2016: 269). 

Çalışmada ele alınan Çevresel Performans Endeksi, BM tarafından 2000 
yılında ilan edilen Bin Yıl Kalkınma Hedefleri’ne (Millennium Development 
Goals) yönelik eleştiriler neticesinde hazırlanmıştır (Samimi vd., 
2010:3099). BM tarafından hazırlanan bu rapor, yoksulluğun azaltılması, 
sağlık hizmetlerinde kalitenin artırılması ve eğitim ile çevresel 
sürdürülebilirliğe bağlılık için birtakım özel hedefler içermektedir. Raporun 
çevre ile ilgili hedefleri yeterince tanımlayamadığı ve konu ile ilgili 
ölçümlerin yetersiz kaldığı eleştirisinden hareketle bu boşluğu doldurmak 
amacıyla nicel bir ölçüm yöntemi geliştirilmek istenmiştir (Esty vd., 
2006:1). Temeli 2000 yılında Yale ve Columbia Üniversitesi tarafından 
hazırlanan Çevresel Sürdürülebilirlik Endeksi’ne (ESI)1 dayanan EPI, bu 
amaç çerçevesinde ilk defa 2006 yılında yayınlanmıştır (Emerson vd., 
2012:11). Yale ve Columbia Üniversitesi tarafından 2000 yılından itibaren 
yıllık olarak yayınlanmakta olan ESI, kullanılan 21 gösterge ve 76 değişken 
ile çevresel sürdürülebilirliği ölçmeyi amaçlamaktadır. Değişken sayısının 
fazla oluşu ve değişkenlerin ağırlığı noktasında politika oluşturucuları 
arasındaki farklı düşüncelerin varlığı daha temel ve daha somut değişkenler 
içeren bir endeksin oluşturulması noktasında görüşlerin yoğunlaşmasına 
neden olmuştur. Bu gelişmelerin ardından 2006 yılında ülkelerin çevresel 
performanslarını ölçmeyi amaçlayan 9 gösterge ve 19 değişkene sahip EPI 
endeksi hazırlanmıştır. Endeks, Yale ve Columbia Üniversitesi öncülüğünde 
Dünya Ekonomik Forumu ve Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi 
işbirliğinde ikişer yıllık aralıklarla düzenli olarak yayınlanmaktadır (Halkos 
ve Zisidao 2016:4).  

Bu çalışma, Yale ve Columbia Üniversitesi öncülüğünde oluşturulan 
Çevresel Performans Endeksi verilerinden yararlanarak endeks ile büyüme, 
kentleşme, doğrudan yabancı yatırımlar, ticari dışa açıklık ve nüfus 
arasındaki ilişkiyi panel veri yöntemleri yardımıyla belirlemeyi 
amaçlamaktadır. Çalışma, 2006-2018 yılları arasında ikişer yıl arayla 
yayınlanmakta olan verilerden hareketle hazırlanmıştır. Literatürde, EPI’nın 
ESI’nın devamı niteliğinde olmasından dolayı çoğu çalışmada ESI ve EPI 
göstergeleri birleştirilerek kullanılmıştır. Ancak her iki endeks arasında 
değişkenlerin farklı olması nedeniyle çalışma, 2006 yılından itibaren düzenli 
olarak yayınlanan EPI verileri ile sınırlı tutulmuştur. Çalışmanın giriş 
kısmının ardından sırası ile endekse ilişkin teorik bilgilendirme, literatür 
incelemesi, veri seti ve yöntem, ampirik bulgular ve sonuç bölümleri 
sunulmuştur. 

 

                                                            
1Yale Üniversitesi 1950’den itibaren endekste yer alan bazı değişkenlere ilişkin verileri yayınlamaktadır. 
1990 yılından itibaren değişkenlerin çoğuna ilişkin veriler mevcuttur. Ancak endeksleme 2000 yılında 
ESI ile başlamış olup 2006 yılından itibaren EPI kapsamında ikişer yıl aralıklarla düzenli olarak devam 
etmektedir (Halkos ve Zisidao, 2016:6). 
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1. Çevresel Performans Endeksi 
Çevresel Performans Endeksi, ülkelerin mevcut çevresel politikalarını 

dikkate alarak belirlenen çevresel hedeflere ulaşma noktasındaki 
ilerlemelerin ölçülmesine yönelik olarak hazırlanan performans odaklı 
bileşik bir endekstir (Samimi vd., 2010:3098). Endeks, çevre ile ilgili 
koruma sonuçlarının yerindeliğinin çevresel performansın nihai göstergesi 
olduğundan hareketle politika hedefleri ile bağlantılı ve zaman içinde 
izlenebilecek ölçülebilir sonuçlara odaklanmaktadır (Esty vd., 2006:9). 
Çevresel politikalar noktasında hesap verilebilirlik ve performans ölçümünü 
teşvik eden bu endeks vasıtasıyla çevresel yatırımların yönlendirilmesi ve 
politika önerilerinin geliştirilmesi, ülkelerin performans değişikliklerinin 
izlenebilmesi, kısa-orta ve uzun vadeli değerlendirmelerin yapılabilmesi 
amaçlanmaktadır (Samimi vd., 2010:3098). 

Çevresel sorunlara deneysel bir yaklaşım açısı kazandıran bu endeks, 
insan sağlığı üzerindeki çevresel baskıların azaltılmasını ve doğal kaynak 
dengesinin bozulmasını önlemeye yönelik tedbirler üzerine kurulmuştur 
(Esty vd., 2006:9). Bu kapsamda endeksin politika yapıcılara sunmayı 
amaçladığı temel hedefler (Esty vd., 2008:8); 

-Mevcut çevresel sorunları tespit etmek ve öncelikli sorunları belirlemek, 
-Kirlilik kontrolü ve doğal kaynak yönetimine ilişkin eğilimleri takip 

etmek, 
-Mevcut politikaların etkin işlediği alanları işaret etmek, 
-Etkin olmayan politikaların ve fonların yönetimine katkıda bulunmak, 
-Ülkeler ve sektörler arası çevresel performans karşılaştırması için bir 

temel oluşturmak, 
-Çevresel kıyaslamalara olanak sağlamak vasıtasıyla konu bazında artıları 

ve eksileri ortaya koymak, 
-En etkin uygulamaları ve başarılı politika modellerini öne çıkarmaktır. 
İlk olarak 2006 yılında hazırlanan endekste çevre sağlığı ve ekosistem 

canlılığı 6 temel politika kategorisinde 16 performans göstergesi kullanılarak 
ölçülmüştür. Çevre sağlığına ilişkin 2006 yılı raporunda yer alan performans 
göstergeleri; kentsel partiküller, ev içi hava kirliliği, içme suyu, atık 
tahliyesine erişim ve çocuk ölüm oranıdır. Ekosistem canlılığına ilişkin 
performans göstergeleri ise; hava kalitesi (kentsel partiküller, bölgesel ozon), 
su kaynakları (nitrojen miktarı, su tüketimi), biyolojik çeşitlilik ve doğal 
ortam (korunan bakir alanlar, korunaklı eko-bölge alanı, kereste hasadı 
oranı, su tüketimi), verimli doğal kaynaklar (keresete hasadı oranı, aşırı 
avlanma, tarımsal destekler) ve sürdürülebilir enerjidir (enerji verimliliği, 
yenilenebilir enerji, GDP başına CO2) (Esty vd., 2006:14). 

 Endeksin hesaplanmasında kullanılan performans göstergeleri yıllar 
içerisinde birtakım değişikliklere gidilerek güncellenmiştir. Tablo 1, 2006-
2018 yılları arasında endekste kullanılan performans göstergeleri ve bu 
göstergelerin toplam endeks puanı içerisindeki ağırlığını göstermektedir.  
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Tablo 1: Çevresel Performans Endeksi Politika Kategorileri ve 
Performans Göstergeleri (2006-2018) 

Yıl Hedefler Politika Kategorileri ve Göstergeleri 

20
06

 

Çevre Sağlığı 

(%50) 
Çevre Sağlığı (%100) 

Ekosistem 
Canlılığı (%50) 

Hava Kalitesi (%20) , Su Kaynakları (%20), Biyolojik 
Çeşitlilik ve Doğal Ortam (%20), Verimli Doğal Kaynaklar 
(%20), Sürdürülebilir Enerji (%20) 

20
08

 

Çevre Sağlığı 

(% 50) 
Çevresel Hastalık Yükü (%50), Su (İnsanlar Üzerindeki 
Etkisi) (%25), Hava Kirliliği (%25) 

Ekosistem 
Canlılığı (%50) 

Hava Kirliliği (Ekosistem Üzerindeki Etkileri) (%5), Su 
(Ekosistem Üzerindeki Etkileri) (%15), Biyoçeşitlilik ve 
Doğal Ortam (%15), Verimli Doğal Kaynaklar (%15), İklim 
Değişikliği (%50) 

20
10

 

Çevre Sağlığı 

(% 50) 

Çevresel Hastalık Yükü (%50), Su (İnsanlar Üzerindeki 
Etkisi) (%25), Hava Kirliliği (İnsanlar Üzerindeki Etkisi) 
(%25) 

Ekosistem 
Canlılığı (%50) 

Hava Kirliliği (Ekosistem Üzerindeki Etkileri) (%8,4), Su 
(Ekosistem Üzerindeki Etkileri) (%8,4), Biyoçeşitlilik ve 
Doğal Ortam (%8,4), Ormanlık  (%8,4), Balıkçılık  (%8,4), 
Tarım  (%8,4), İklim Değişikliği (%50) 

20
12

 

Çevre Sağlığı 

(% 30) 
Çevre Sağlığı (%50), Su (İnsanlar Üzerindeki Etkisi) (%25), 
Hava (İnsanlar Üzerindeki Etkisi) (%25) 

Ekosistem 
Canlılığı (%70) 

Hava (Ekosistem Üzerindeki Etkileri) (%12,5), Su Kaynakları  
(Ekosistem Üzerindeki Etkileri) (%12,5), Biyoçeşitlilik ve 
Doğal Ortam (%25), Tarım (%8,3), Ormanlık (%8,3), 
Balıkçılık  (%8,3), İklim Değişikliği ve Enerji (%25) 

20
14

 

Çevre Sağlığı 

(%40) 
Sağlık Etkisi (%33), Hava Kalitesi (%33), Su ve Atık 
Tahliyesi (%33) 

Ekosistem 
Canlılığı (%60) 

Su Kaynakları (%25), Tarım (%10), Ormanlık (%10), 
Balıkçılık (%5), Biyoçeşitlilik ve Doğal Ortam (%25), İklim 
Değişikliği ve Enerji (%25) 

20
16

 

Çevre Sağlığı 

(% 50) 
Sağlık Etkisi (%33), Hava Kalitesi (%33), Su ve Atık 
Tahliyesi (%33) 

Ekosistem 
Canlılığı (%50) 

Su Kaynakları (%25), Tarım (%10), Ormanlık (%10), 
Balıkçılık (%5), Biyoçeşitlilik ve Doğal Ortam (%25), İklim 
Değişikliği ve Enerji (%25) 

20
18

 

Çevre Sağlığı 

(% 40) 
Hava Kalitesi (%65), Su Kalitesi (%35), Ağır Metal (%5) 

Ekosistem 
Canlılığı (%60) 

Biyoçeşitlilik ve Doğal Ortam (%25), Ormanlık (%10), 
Balıkçılık (%10), İklim Değişikliği ve Enerji (%30), Hava 
Kirliliği (%10), Su Kaynakları (%10) Tarım (%5) 

Kaynak: Esty vd., 2006:14; Esty vd., 2008:41; Emerson vd., 2010:12; Emerson vd., 2012:16; 
Hsu vd., 2014:16; Hsu vd., 2016:27; Wendling vd., 2018. 
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Endeksin hesaplanmasında kullanılan performans göstergeleri, çevre 

politikası ile ilgili literatürden, bin yıl kalkınma hedefleri diyaloğundan 
çıkan politika ve uzman görüşlerinden hareketle belirlenmektedir. 
Göstergelerin belirlenmesinde, alaka düzeyi, şeffaflık, veri kalitesi ve 
performans yönelimine göre güncellemeler yapılmaktadır. Yıllar içerisinde 
performans göstergelerindeki güncellemelerin temel nedeni budur (Samimi 
vd., 2010:3099). Son yıllarda deniz koruma alanları, ağaç serveti gelişimi, 
tarımsal sübvansiyonlar, tarım ilacı kullanım oranı, karbon yoğunluğu, sera 
gazı emisyonu yoğunluğu gibi performans göstergeleri endeks kapsamına 
dahil edilmiştir (Esty vd., 2006:14; Wendling vd., 2018). 2018 yılı itibarıyla 
çalışmada ele alınan OECD ülkelerine ilişkin endeks puanları Tablo 2’de yer 
almaktadır. Puanlama 0-100 arasında değişmektedir. Maksimum puana 
yakınlık seviyesi çevresel kalitenin ve sürdürülebilirliğin güçlü olduğu 
anlamına gelmektedir. 

 
Tablo 2: OECD Ülkelerine İlişkin EPI Puanları (2018) 
OECD 

Ülkeleri 
İçerisindeki 
Sıralaması 

Ülke 
EPI 

Puanı 

OECD 
Ülkeleri 

İçerisindeki 
Sıralaması 

Ülke 
EPI 

Puanı 

1 İsviçre  87,42 19 Japonya 74,69 
2 Fransa 83,95 20 Avustralya 74,12 
3 Danimarka 81,60 21 Yunanistan 73,60 
4 İsveç 80,51 22 Kanada 72,18 
5 Lüksemburg 79,12 23 Portekiz 71,91 
6 Avusturya 78,97 24 ABD 71,19 
7 İngiltere 78,89 25 Slovakya 70,60 
8 İrlanda 78,77 26 Litvanya 69,33 
9 Finlandiya 78,64 27 Çekya 67,68 

10 İzlanda 78,57 28 Slovenya 67,57 
11 İspanya 78,39 29 Letonya 66,12 
12 Almanya 78,37 30 Macaristan 65,01 
13 Norveç 77,49 31 Estonya 64,31 
14 Belçika 77,38 32 Polonya 64,11 
15 İtalya 76,96 33 Kore 62,30 
16 Yeni Zelanda 75,96 34 Meksika 59,69 
17 Hollanda 75,46 35 Şili 57,49 
18 İsrail 75,01 36 Türkiye 52,96 

OECD Ortalaması: 72,95
Kaynak: Wendling vd., 2018. 

 
2018 yılı itibarıyla çalışmada ele alınan OECD ülkelerine ilişkin endeks 

puanları ve ülkelerin hedefe yakınlıklarına göre sıralamalarının ele alındığı 
tabloya bakıldığında genel itibarıyla EPI puanı yüksek olan ülkelerin üretken 
ve rekabetçi ülkeler arasında olduğu görülmektedir. İsviçre, ele alınan 
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ülkeler arasında en yüksek puana sahip olan ülkedir. Türkiye ise OECD 
ülkeleri arasında endeks puanı en düşük olan ülkedir. Üretken ve rekabetçi 
ülkeler uygulamış oldukları çevresel politikalar ile sanayileşme ve ekonomik 
gelişmenin çevre üzerindeki baskılarını en aza indirebilmekte ve 
sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştirebilmektedir (Esty vd., 2006:2). 

 
2. Literatür İncelemesi 
Bilgi teknolojisindeki ilerlemelere bağlı olarak veri odaklı karar verme 

yöntemlerindeki gelişmeler neticesinde çevresel alana deneysel bir yaklaşım 
kazandıran EPI, çevresel kalite ve sürdürülebilirlik konusunda önemli bir 
literatürün oluşmasına zemin hazırlamıştır (Esty vd., 2008:8). Literatürde 
EPI ile ilgili çalışmaların önemli bir kısmının EPI’nın temeli olarak 
adlandırılan ESI’yla bağlantılı olarak ele alındığı görülmüştür. Veri 
yetersizliği bu verilerin birlikte kullanılması noktasındaki en büyük etkendir. 
Bu durum çalışmalarda farklı sonuçların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 
Çünkü, EPI ve ESI arasında gerek kapsam gerekse temel amaçlar 
bakımından farklılıklar bulunmaktadır. Bu nedenle 2006 yılı öncesi endeks 
verileri göz önüne alınarak yapılan çalışmalar 2006 yılı sonrası verileri ele 
alan çalışmalara nazaran farklı sonuçlar doğurabilmektedir. Veri 
kullanımının yanı sıra ülke gruplarının seçiminde farklı gelişmişlik düzeyine 
sahip ülkelerin bir arada seçilmesi de bazı çalışmaların literatürün aksine 
sonuçlar doğurmasına neden olmaktadır. 

Yapılan literatür incelemesinde yerli literatürde EPI ile ilgili az sayıda 
çalışmanın mevcut olduğu görülmüştür. Bu çalışmaların büyük bir kısmı 
teorik incelemeye dayalı çalışmalardır. Savaş (2012), 2010 ve 2012 yılına 
ilişkin EPI değerlerini ele alarak endekste yer alan 132 ülke ile Türkiye’nin 
değerlerini grafiksel olarak karşılaştırmıştır. Çalışmada, Türkiye’nin EPI 
skorunu yükseltmeye yönelik birtakım öneriler sunulmuştur. Benzer bir 
çalışma Karaman (2018) tarafından yapılarak Türkiye ve AB ülkelerine 
ilişkin EPI skorları değerlendirilmiştir. Türkiye’nin çevre performansı 
konusunda başarılı bir performans sergilemediği sonucuna varılmıştır.  

Tüfekçi ve Kutay (2016), 7’si gelişmiş 7’si gelişmekte olan 14 ülkenin 
2002-2013 dönemleri arasındaki EPI skorları ile GSYH arasındaki ilişkiye 
yönelik olarak uygulamış oldukları farklı üç test sonucunda Spearman’ın 
Sıralama Korelasyon Katsayısı Testinde ele alınan ülkelerin GSYH’si ile 
EPI puanları arasında ters yönlü güçlü bir ilişki, Mann-Whitney U testi 
sonucunda pozitif ilişki ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonucunda ise 
anlamlı bir ilişkinin olmadığı sonucuna varmışlardır. Veri zarflama analizi 
ile OECD ülkelerinin çevresel performanslarını ele alan çalışmalardan Aksu 
ve Gencer (2018) OECD ülkelerinden 9’unun çevre performansı bakımından 
etkin olmadığını; Türkiye’nin ise etkin olmayan ülkeler arasında 2’nci sırada 
yer aldığını belirtmişlerdir. Özkan ve Özcan (2018) ise 2015 yılı için 17 
ülkenin çevre performansı açısından etkin olduğu; Türkiye’nin ise etkin olan 
ülkeler arasında olduğu sonucuna varmışlardır. 
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Yabancı literatürde EPI ile ilgili yapılan çalışmaların büyük bir kısmı EPI 
ve GSYH arasındaki ilişkiye odaklanmıştır. EPI raporları da GSYH ve EPI 
arasındaki ilişkiye dikkat çekmektedir. Raporlarda genel itibarıyla GSYH’si 
yüksek olan ülkelerin EPI puanlarının da yüksek olduğuna vurgu 
yapılmaktadır. Finansal kaynak sıkıntısı çekmeyen ülkelerin insan ve çevre 
sağlığını korumaya yönelik politikalara ağırlık vermesi bu durumun temel 
nedeni olarak gösterilmektedir. Ancak bu durumun istisnaları da vardır. Çin 
ve Hindistan gibi ülkeler yüksek GSYH'ye sahip olmalarına rağmen EPI 
puanları düşük düzeylerdedir (Hsu vd., 2016:117). EPI ve GSYH ilişkisinin 
dışında nüfus yoğunluğu, kentleşme, doğrudan yabancı yatırımlar, dışa 
açıklık, İnsani Gelişmişlik Endeksi, Yönetişim Endeksi ve emisyon salınımı 
EPI ile ilgili çalışmalarda kullanılan önemli değişkenlerdir. Literatürde EPI 
ile ilgili yapılan çalışmalar Tablo 3’te özetlenmiştir. 

 
Tablo 3: Literatürde EPI ile İlgili Yapılan Ampirik Çalışmalar 

Yazar(lar) Ülke(ler) Dönem Yöntem Sonuçlar 
Samimi vd. 
(2010) 

Gelişmekte 
Olan 20 Ülke 

2008 WLS Yöntemi EPI → GDP(+) 

Chakraborty ve 
Mukherjee 
(2010) 

EPI Endeksinde 
Yer Alan 166 
Ülke 

2007-
2008 

Yatay Kesit 
Regresyon Modeli FDI → EPI (−) 

Duasa ve Afroz 
(2013) 

BM’ye Üye 
Ülkeler 

2007-
2010 

OLS ve GMM Modeli 
GDP → EPI (+) POP → EPI (−) 

Wurie ve Pillai 
(2014) 

Gelişmekte 
Olan 98 Ülke 

2010 
Çoklu Regresyon 
Modeli POP → EPI (−) 

Vilardon ve 
Rosa (2014) 

149 Ülke 2008 
Yatay Kesit 
Regresyon Modeli GDP → EPI (+) 

Tüfekçi ve 
Kutay (2016) 

7 Gelişmiş,  
7 Gelişmekte 
Olan Ülke 

2002-
2013 

Spearman Korelasyon 
Testi 
Mann-Whitney U 
Testi 
Wilcoxon Testi  

GDP → EPI (−) GDP → EPI (+) GDP − Φ − EPI 
Tamim ve 
Sheesh (2016) 

5 Güney Afrika 
Ülkesi 

2000-
2010 

Panel LSDV Modeli 
GDP → EPI (+) POP → EPI (+) 

Shahabadi vd. 
(2017) 

OPEC Ülkeleri 
2000-
2012 

Panel Regresyon 
Modeli TO → EPI (−) 

Fakher ve 
Abedi (2017) 

Gelişmekte 
Olan Ülkeler 

1983-
2013 

Panel ARDL Modeli 
EPI → GDP (+) FDI → GDP (+) TO → GDP (+) 

Chowdhury ve 
Islam (2017) 

BRICS Ülkeleri 
2008-
2016 

Betimsel İstatistik 
Yöntemi GDP → EPI (−) 

Lee ve Thiel 
(2017) 

128 Ülke 
2000-
2010 

Yapısal Eşitlik Modeli GDP − Φ − EPI 
Neagu vd. 
(2017) 

166 Ülke 2016 Regresyon Analizi GDP → EPI (+) 

Gorham vd. 
(2019) 

140 Ülke 2018 Regresyon Analizi URB → EPI (+) 

Not:  −Φ −: ilişki yok,  →: ilişki var, (+): pozitif ilişki,  (−): negatif ilişki 
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Literatür incelendiğinde; EPI’nın ekonomik büyüme ile büyük oranda 
pozitif bir ilişki ve nüfus büyüklüğü, ticari dışa açıklık ile negatif bir 
ilişkinin varlığının tespit edildiği görülmektedir.  

 
3. Veri Seti ve Yöntem 
Bu çalışmada 2006-2018 dönemini kapsayan iki yıllık veriler kullanılarak 

OECD ülkelerinde ekonomik büyüme, nüfus, kentleşme, doğrudan yabancı 
yatırımlar ve ticari dışa açıklığın çevresel performans endeksi üzerindeki 
etkisi panel veri modelleri ile araştırılmıştır. Çevresel Performans Endeksi; 
Yale Üniversitesi, Columbia Üniversitesi, Dünya Ekonomik Forumu ve 
Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi işbirliği ile hazırlanmaktadır. 
2006 yılından itibaren kapsamlı bir şekilde incelenen bu endeks iki yılda bir 
yayınlanmaktadır. Söz konusu endeksin frekansının iki yıl olmasından dolayı 
çalışmada kullanılan diğer değişkenlerin frekansı da iki yıl olacak şekilde ele 
alınmıştır. Çevresel performans endeksi ve belirleyicilerine ilişkin kullanılan 
değişkenler ve açıklamaları Tablo 4’te verilmiştir. 

 
Tablo 4: Değişkenler ve Tanımlamaları 

Değişken Açıklama Birim Veri Kaynağı 

EPI 
Çevresel Performans 
Endeksi 

-* 
Yale 
Üniversitesi 

GDP 
2010 Sabit Fiyatlarla Kişi 
Başına GSYH  

ABD doları Dünya Bankası 

POP Nüfus  Kişi Dünya Bankası 
URB Kentleşme Oranı  Yüzde (%) Dünya Bankası 

FDI 
Doğrudan Yabancı 
Yatırımlar  

GSYH’nin %’si Dünya Bankası 

TO Dışa Açıklık  GSYH’nin %’si Dünya Bankası 
Not: *: EPI, 0 ile 100 arasında değer almaktadır. 

 
Tablo 4 ile verilen değişkenlere ilişkin panel veriler kullanılarak OECD 

ülkeleri için çevresel performans endeksi ile ekonomik büyüme, nüfus, 
kentleşme, doğrudan yabancı yatırımlar ve dışa açıklık arasındaki ilişki iki 
model şeklinde açıklanmıştır: Model 1:     = + + + + +  Model 2:      = + + + + +  

Söz konusu modellerde ekonomik büyüme, nüfus büyüklüğü ve 
kentleşme oranı sabit tutularak doğrudan yabancı yatırımlar ve dışa açıklığın 
çevresel performans endeksi üzerindeki etkisine dikkat çekilmiştir. Modelde, 
kişi başına GSYH ve nüfus değişkenlerinin doğal logaritmaları alınarak 
modellere dahil edilmiştir. Modelde yer alan diğer değişkenler yüzdesel 
olarak ifade edildikleri veya 0-100 aralığında (EPI) değer aldıkları için ham 
halleri kullanılmıştır. Bu değişkenlere ilişkin 2006-2018 yılları arasında 
OECD ülkelerinin iki yıllık verileri elde edilerek panel veri seti 
oluşturulmuştur.  
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Büyüme göstergesi olarak 2010 yılı sabit dolar fiyatlarıyla kişi başına 
düşen GSYH, kentleşmenin göstergesi olarak kentsel nüfusun toplam nüfus 
içerisindeki oranı, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının GSYH’ye oranı 
ve dışa açıklığın göstergesi olarak da ihracat ve ithalat toplamının GSYH 
içerisindeki payı ele alınmıştır. Bu veriler Dünya Bankası veri tabanından 
temin edilmiştir.  

Makroekonomik değişkenlerin çevre üzerindeki etkileri yaygın olarak 
ölçek etkisi, kompozisyon etkisi ve teknik etki ile açıklanmaktadır. GDP 
artışı ve çevre kirliliği arasındaki ilişkiyi ele alan bu etkiler, Çevresel 
Kuznets Eğrisi hipotezinin açıklanmasında kullanılan temel dayanaklardır. 
Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezine göre, ekonomik gelişmenin ilk 
aşamalarında çevre kirliliği artmakta (ölçek etkisi) ancak belirli bir gelir 
düzeyine ulaşılmasının ardından büyüme ve çevre kirliliği arasındaki ilişki 
tam tersi istikamette hareket etmektedir (kompozisyon ve teknik etki) 
(Grossman ve Krueger, 1995:353-355; Başoğlu ve Üzar, 2018:23101; Üzar, 
2019:441). Bu kapsamda ölçek etkisine göre, ekonomik gelişmenin ilk 
aşamasında, iktisadi gelişmeye bağlı olarak üretim ölçeğinde meydana gelen 
artışlar daha fazla doğal kaynak kullanılmasına ve çevresel aşınmanın 
artmasına neden olmaktadır. Kompozisyon etkisine göre, gelir düzeyinde 
meydana gelen artış ile birlikte kirlilik yayan sektörlere ilişkin sıkı kontroller 
nedeniyle üretim hizmet sektörü gibi daha temiz sektörlere kaymakta ve 
dolayısıyla büyüme ve üretim artışına bağlı çevresel baskılar azalmaktadır. 
Üçüncü aşama olan teknik etkiye göre ise, ekonomik büyüme ile birlikte 
artık daha modern teknolojiler kullanılmakta, çevresel kaygılar ön plana 
çıkmakta ve bunun neticesinde çevresel kalitenin artması beklenmektedir 
(Grossman ve Krueger, 1991:4). 

Doğrudan yabancı yatırımların çevre üzerindeki etkisi; dibe doğru yarış, 
kirlilik sığınağı ve yukarı doğru yarış hipotezleri ile açıklanmaktadır. 
Doğrudan yabancı yatırımları kendi ülkelerine çekmek amacıyla çevresel 
standartların esnetilmesi neticesinde ortaya çıkan çevresel baskılar dibe 
doğru yarış hipotezi olarak adlandırılmaktadır. Bu durumun tam tersi de 
yukarı doğru yarış hipotezi olarak adlandırılmaktadır. Kirlilik sığınağı 
hipotezi ise, çok uluslu şirketler tarafından yatırımların, çevresel 
düzenlemelerin esnek olduğu ülkelere doğru kaydırılmasını ifade etmektedir 
(Üzar, 2019:442). 

Ticari dışa açıklık, çevre kalitesini önemli ölçüde etkilemektedir. 
Grossman ve Krueger (1991); ekonomide uygulanan politikalara göre 
uluslararası ticaretin (ithalat ve ihracat) çevre kalitesi üzerinde farklı etkiye 
sahip olabileceğini vurgulamaktadır. Bu kapsamda ticari dışa açıklık ile 
çevresel kalite arasındaki ilişki değerlendirilirken iki farklı duruma dikkat 
çekilmektedir. İlk olarak ticari açıklık hem uluslararası rekabeti hem de 
ülkelerin pazar payını arttırmakta ve buna bağlı olarak kaynakların etkin 
kullanılmasını sağlamaktadır. Bu durum neticesinde ülkeler, çevre kirliliğini 
önlemek için temiz teknolojileri ithal etmeye başlamaktadırlar. İkinci olarak 
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uluslararası ticaret; doğal kaynakların tükenmesine ve karbondioksit 
emisyonunun artmasına neden olmaktadır. Bu ise çevre kirliliğinin artması 
ve çevresel kalitenin azalması anlamını taşımaktadır (Hassan ve Haq, 
2017:47).   

Nüfus artışı ve kentleşme, çevre ekonomisi literatüründe çevre kirliliğinin 
parametrelerinden biri olarak gösterilmektedir. Nüfus artışına bağlı olarak 
kaynak kullanımında meydana gelen artış çevresel baskıların artmasına 
neden olmaktadır. Kentleşmenin düzensiz bir şekilde oluşumu, doğal 
alanların tahrip edilmesi ve kentsel hizmetlerin yanlış yönetimi de önemli 
çevre sorunları arasında gösterilmektedir (Uttara vd. 2012:1638; Kalhor ve 
Mahdisoltani, 2015:5). 

Çalışmada kullanılan verilerin zaman boyutunun kısıtlı olmasından dolayı 
statik panel veri yöntemi tercih edilmiştir. Statik panel veri modeli, bağımlı 
değişkenin herhangi bir değerinin açıklayıcı değişken olarak kullanılmadığı 
bir analiz yöntemidir. Söz konusu model; klasik havuzlanmış EKK, sabit 
etkiler (FE) ve tesadüfi etkiler (RE) tahmincileri ile tahmin edilmektedir. 
Birimlerin kendilerine özgü nitelikleri olmadığında klasik havuzlanmış EKK 
modeli kullanılmaktadır. Birime özgü, zamana özgü ve hem birim hem de 
zamana özgü niteliklerin varlığı durumunda sabit veya tesadüfi etkili 
modeller tercih edilmektedir. Birim etkilerin açıklayıcı değişkenlerle 
korelasyonlu olması durumunda sabit etkiler modelinin, böyle bir 
korelasyonun söz konusu olmadığı durumda ise tesadüfi etkiler modelinin 
daha etkin ve geçerli olduğu ifade edilmektedir (Baltagi vd., 2010). 

 
4. Ampirik Bulgular 
Çalışmada kullanılan değişkenlere ilişkin temel tanımlayıcı istatistikler 

Tablo 5’te sunulmuştur. Tablo 5’te söz konusu değişkenlerin ortalama, 
maksimum, minimum ve standart sapma değerlerine yer verilmiştir. Buna 
göre 2006-2018 yılları arasında OECD ülkelerinde; çevresel performans 
endeksinin ortalama %75,47; doğrudan yabancı yatırımların GSYH’ye 
oranının ortalama %6,45, kişi başına düşen GSYH’nin ortalama 38 bin dolar, 
nüfusun yaklaşık 35 milyon kişi, ticari dışa açıklığın GSYH’ye oranının 
ortalama %101,14 ve kentleşme oranının ortalama %77,03 düzeyinde olduğu 
görülmektedir. 

 
Tablo 5: Tanımlayıcı İstatistikler 

 EPI FDI GDP POP TO URB 

 Ortalama  75,47  6,45  38.445,74  34.905.967  101,14  77,03 

 Maximum  95,51  252,31  108.577,40  3.27E+08  415,48  98,00 

 Minimum  44,80 -48,28  9.271,40  303.782  26,49  51,76 

 Std.  9,80  20,13  22.209,15  57.416.455  61,92  11,34 
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Tablo 5’te tanımlayıcı istatistik değerleri verilen değişkenler kullanılarak 
statik panel modelleri tahmin edilmiştir. Öncelikle Olabilirlik Oranı (LR) 
testi ile zamana özgü birim etkilerin varlığı tespit edilmiştir. Sonrasında 
Breusch-Pagan LM ve Hausman testleri yardımı ile uygun modelin tesadüfi 
etkiler (random effect) modeli olduğu ortaya konulmuştur. Karar verilen 
tesadüfi etkiler modeli tahmin edildikten sonra temel ekonometrik 
varsayımlara tabi tutulmuştur. Varsayım testlerinin sonucunda tesadüfi 
etkiler modelinin otokorelasyon sorununun olmadığı ancak değişen varyans 
ve birimler arasında korelasyon sorununun varlığı tespit edilmiştir. Değişen 
varyans ve birimler arası korelasyon sorunları için White düzeltmesi 
yapılarak nihai tesadüfi etkiler modeli tahmin edilmiş ve sonuçları Tablo 
6’da özetlenmiştir. 

 
Tablo 6: Tesadüfi Etkiler Modeli Tahmin Sonuçları 

Bağımlı Değişken: EPI 

Değişken 
Model 1 Model 2 

Katsayı t-istatistiği Katsayı t-istatistiği 
C 32,421** 2,523 42,231*** 4,225 

INGDP  6,413*** 6,696 6,502*** 6,777 
INPOP -0,920*** -5,021 -1,3278*** -3,763 
URB -0,107*** -5,074 -0,132*** -2,932 
FDI           -0,041* -1,802 - - 
TO - - -0,023*** -3,583 

Gözlem Sayısı 252 252 
Grup Sayısı 36 36 

 0,363 0,376 
 0,352 0,366 

Modified Bhargava 
vd. Durbin-Watson 

2,081 2,096 

F-istatistiği (Olasılık) 35,138(0,000) 37,254(0,000) 
Hausman Testi 1,739(0,784) 4,199(0,380) 

Not : *, ** ve *** sırası ile %10, %5 ve %1 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Değişen 
varyans ve birimler arası korelasyon için White düzeltmesi yapılmıştır. 

 
Tablo 6 incelendiğinde; modelin tümel anlamlılığını sınayan F-testlerinin 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu, Modified Bhargava vd. ile Durbin-
Watson test istatistiklerinin 2 değerine yakın olduğu (otokorelasyon sorunu 
olmadığı) ve Hausman testine göre tesadüfi etkiler modelinin geçerli olduğu 
anlaşılmaktadır. Ayrıca bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni yaklaşık 
%35-37 oranında açıkladığı görülmektedir. Bu sonuçlar ise tahmin edilen 
tesadüfi etkiler modellerinin etkin ve geçerli olduğunu ortaya koymaktadır.  

Yapılan analiz sonuçlarına göre kişi başına düşen GSYH’nin katsayısı 
pozitif ve %1 önem düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu 
ise kişi başına düşen GSYH’de meydana gelecek %1 oranındaki bir artış 
çevresel performans endeksinde yaklaşık 6,41-6,50 birimlik bir artışa yol 
açacağını göstermektedir. Bu durumun temel nedeni, finansal kaynak 
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sıkıntısı çekmeyen ülkelerin insan ve çevre sağlığına yönelik politikalar 
noktasında göstermiş oldukları hassasiyettir (Hsu vd., 2016:117). Ele alınan 
ülke grubunun gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden oluşması, Çevresel 
Kuznets Eğrisi hipotezinde ifade edilen kompozisyon ve teknik etkilerin 
baskın olduğunu göstermektedir. Bu doğrultuda bireylerin gelir düzeyinde 
meydana gelen artışların çevre kalitesine olan talebi artırdığı söylenebilir. 
İktisadi gelişmeye paralel olarak temiz teknoloji kullanımı, doğa dostu 
sektörlere yöneliş ve yenilenebilir enerji kullanımındaki artış, büyüme ve 
çevre kalitesi arasındaki pozitif ilişkiyi güçlendirmektedir. 

Modellerde yer alan nüfus büyüklüğü ve kentleşme oranının katsayıları 
negatif ve %1 önem düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. Buna 
göre nüfus büyüklüğünde ve kentleşme oranında %1’lik bir artış olması 
halinde çevresel performans endeksinde sırası ile 0,92-1,32 ve 0,11-0,13 
birim kadar bir azalmanın meydana geleceği görülmektedir. Ülke nüfusunun 
artması doğada bulunan sınırlı kaynakların daha çok kullanılması ve daha 
fazla karbondioksit salınımı anlamını taşımaktadır. Doğal kaynak 
kullanımının ve nüfusa bağlı olarak enerji tüketiminin artması çevre 
kirliliğine yol açacağından dolayı nüfus, çevresel kaliteyi olumsuz yönde 
etkilemektedir. Kentleşme neticesinde ortaya çıkan sanayileşme, doğal 
alanların tahribatı ve çarpık kentleşme çevre üzerindeki baskıların artmasına 
neden olmaktadır. Çalışmanın ampirik sonucu bu durumu doğrulamaktadır. 

Model 1’de yer alan doğrudan yabancı yatırımların çevresel performans 
endeksi üzerinde %10 önem düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ve negatif 
bir etkiye sahip olduğu elde edilmiştir. Buna göre doğrudan yabancı 
yatırımlarda meydana gelecek 1 birimlik bir artışın çevresel performans 
endeksinde 0,041 birimlik bir azalmaya neden olacağı anlaşılmaktadır. 
Doğrudan yabancı yatırımların çevresel kaliteyi %10 gibi düşük bir 
anlamlılık düzeyinde etkilemesi, kısmen dibe doğru yarış ve kirlilik sığınağı 
hipotezlerinin geçerli olduğunu göstermektedir. Bu doğrultuda ele alınan 
ülke grubunun doğrudan yabancı yatırımları kendi ülkelerine çekmek 
amacıyla çevresel standartları ve düzenlemeleri esnettiği ve bu nedenle 
çevresel baskılar oluştuğu söylenebilir. Ayrıca ilgilenilen dönemde ele alınan 
ülkelere yapılan doğrudan yabancı yatırımların temiz sektörlerden (hizmet, 
iletişim vb.) ziyade kirlilik yayan sektörlere yöneldiği yorumu yapılabilir. 

 Model 2’de yer alan ticari dışa açıklığın katsayısı negatif ve %1 önem 
düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu ise ticari dışa 
açıklıktaki 1 birimlik bir artış olması durumunda çevresel performans 
endeksinde 0,023 birimlik bir azalma olacağını göstermektedir. Burada da 
büyüyen iktisadi aktivite ölçek etkisi yaratarak çevreyi olumsuz yönde 
etkilemiştir. Elde edilen bu sonuç literatürdeki benzer çalışmalar tarafından 
desteklenmektedir. 
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Sonuç  
Günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeylerini değerlendirmek için 

ekonomik büyüme ile birlikte çevresel kalite önemli endeksleri 
oluşturmaktadır. Bu bağlamda çevresel performans endeksi, ülkelerin 
mevcut çevresel politikaları doğrultusunda belirlenen çevresel hedeflere 
ulaşmak adına yapılan ilerlemelerin ölçülmesine yönelik olarak hazırlanan 
performans odaklı bir endekstir. Ülkelerin performans değişiklerinin 
izlenebilmesi, çevresel yatırımların yönlendirilmesi, politika önerilerinin 
geliştirilmesi ve uzun vadeli çevresel değerlendirmelerin yapılabilmesi 
noktasında çevresel performans endeksi büyük önem taşımaktadır. Söz 
konusu bu endeks, çevre ile ilgili koruma sonuçlarının yerindeliğinin politika 
hedefleri ile bağlantılı ve zaman içinde izlenebilecek ölçülebilir sonuçlara 
odaklanmaktadır. 

Bu çalışmada çevresel performans endeksini etkileyen bazı ekonomik 
faktörler panel veri yöntemleri ile incelenmiştir. OECD ülkelerinin 2006-
2018 dönemini kapsayan çalışmada, çevresel performans endeksi, ekonomik 
büyümenin göstergesi olarak kişi başına düşen GSYH, doğrudan yabancı 
yatırımlar, ticari dışa açıklık, nüfus ve kentleşme değişkenleri kullanılmıştır. 
Bu değişkenler yardımı ile statik panel veri modelleri tahmin edilmiştir. 
Statik panel veri modellerine uygulanan testler sonucunda uygun modelin 
zaman etkili tesadüfi etkiler modeli olduğuna karar verilmiştir. Zaman 
içerisinde çevre sağlığı ve ekosistem canlılığı hedeflerinin çevresel 
performans endeksi içerisindeki ağırlıklarının değişmesi ve söz konusu 
hedeflerin alt göstergelerinin ağırlıklarının değişmesi, zaman etkili modelin 
uygun model olduğunu destekler nitelikteki bulgulardır.   

Tahmin edilen tesadüfi etkiler modelinde kişi başına düşen GSYH’nin 
katsayısı pozitif; doğrudan yabancı yatırımlar, ticari dışa açıklık, nüfus ve 
kentleşme değişkenlerinin katsayıları ise negatif ve istatistiksel olarak 
anlamlı bulunmuştur. Bu bulgular, OECD ülkelerinde ekonomik büyümenin 
çevresel performans endeksi üzerinde olumlu katkıda bulunduğunu ortaya 
koymaktadır. Öte yandan söz konusu ülkelerde doğrudan yabancı yatırımlar, 
ticari dışa açıklık, nüfus büyüklüğü ve kentleşmenin ise çevreyi olumsuz 
yönde etkilediği anlaşılmaktadır. Literatürde yapılan çalışmalar dikkate 
alındığında bu çalışmayla paralel sonuçlar elde edildiği görülmektedir.  
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