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Bu çalışma turizm hareketlerinin yoğun yaşandığı alanlardan birisi olan Asya-Pasifik
bölgesinin en çok turist çeken (Japonya, Çin, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayland)
ülkelerinde turizm, enerji, büyüme ve çevre arasındaki nedensellik ilişkisinin yönünü
belirlemeyi amaçlamaktadır. 1995-2020 yılları arası dönemi kapsayan çalışmada
değişkenler arasındaki ilişkiyi tespit edebilmek için Emirmahmutoglu ve Köse (2011)
tarafından önerilen panel granger nedensellik testi kullanılmıştır. Panelin geneli için elde
edilen ampirik bulgulara göre; karbon emisyonun (CO2)’dan turizm gelirlerine (TG) doğru
tek yönlü bir nedensellik bulunmuştur. Enerji tüketimi (ET) ve karbon emisyonu (CO2)
arasında her iki model için de değişkenler arasında panelin tamamı için çift yönlü bir
nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Diğer modellerde ise herhangi bir nedensellik ilişkisine
rastlanamamıştır. Bireysel yatay kesite göre ise sonuçların farklılaştığı görülmüştür.
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This study aims to determine the direction of the causal relationship between tourism,
energy, growth and environment in the countries that attract the most tourists (Japan, China,
New Zealand, Singapore and Thailand) in the Asia-Pacific region, which is one of the areas
where tourism movements are intense. In the study covering the period between 1995 and
2020, the panel granger causality test proposed by Emirmahmutoglu and Köse (2011) is
used to determine the relationship between the variables. According to the empirical
findings obtained for the overall panel; A unidirectional causality has been found from
carbon emissions (CO2) to tourism revenues (TG). A bidirectional causality relationship
was found between energy consumption (ET) and carbon emission (CO2) variables for both
models for the entire panel. No causal relationship was found in other models. It was
observed that the results differed according to the individual horizontal section.
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