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Özet 

Bu çalışmada, para politikası uygulamalarından etkilenmesi beklenen ve bu yönüyle 
para otoritesi açısından önem taşıyan dayanıklı tüketim malları fiyatlarının gelişiminde rol 
oynayan faktörler incelenmektedir. Elde edilen bulgular, dayanıklı tüketim malı sektörünün 
dışa açık konumu ve buna bağlı olarak toplam arz içinde ithalatın payının göreli yüksekliği 
çerçevesinde, dayanıklı tüketim malları fiyatlarının seyrinde dış fiyat ve döviz kuru 
gelişmelerinin güçlü etkisine işaret etmektedir. Döviz kuru ve ithalat fiyatlarındaki değişimler 
maliyet kaynaklı etkilerle birlikte, ithalat talebi üzerindeki tesiriyle talep yönlü etkileri de 
yansıtmakta, ancak sonuçlar maliyet yönlü etkilerin daha ağırlıkta olduğunu ortaya 
koymaktadır. Ağırlıklı olarak yurt içine üretim yapan mobilya sektöründeki talep gelişmeleri 
ve dayanıklı tüketim malı satın alma beklentisi fiyatların gelişiminde anlamlı bulunan diğer 
değişkenlerdir. 
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1. Giriş 

Türkiye uzun yıllar yaşadığı yüksek ve yapışkan enflasyon sorununu çözmek ve fiyat 
istikrarını sağlamak amacıyla 2002-2005 döneminde örtük enflasyon hedeflemesi rejimi 
uygulamış, bunu 2006 yılı başında uygulamaya geçilen açık enflasyon hedeflemesi rejimi 
izlemiştir. Geçen süre zarfında enflasyon konusunda önemli mesafe alınmış, 2004 yılı 
itibarıyla enflasyon tek haneli rakamlara gerilemiştir. Enflasyonun düşük düzeylere 
gerilemesi, göreli fiyat şoklarının genel fiyat düzeyine gelen şoklardan ayrıştırılabilmesine 
olanak sağlayarak, göreli ve sektörel fiyatlardaki değişimlerin önemini arttırmış ve enflasyon 
dinamiklerinin daha detaylı olarak incelenmesi gereğini doğurmuştur.  

Dayanıklı mallar para politikası tartışmalarında önemli bir yer tutmakta, dayanıklı 
olmayan mallara kıyasla daha yüksek faiz duyarlılığı göstererek1, modellerde parasal aktarım 
mekanizmasının anlaşılmasında merkezi bir rol üstlenmektedir. Bu çerçevede, bu çalışmada 
para politikası uygulamalarından etkilenmesi beklenen ve bu yönüyle para otoritesi açısından 
önemli olduğu düşünülen dayanıklı tüketim malları sektöründeki fiyat dinamikleri üzerinde 
durulmakta, fiyatların gelişiminde etkili olan faktörler araştırılarak, sektöre ilişkin genel bir 
değerlendirme yapılmaktadır. Böylelikle, Türkiye’de enflasyon dinamiklerinin daha iyi 
anlaşılmasına ve bu konuya ilişkin birikime katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.  

Çalışmada, yakın dönemde (2005-2009) dayanıklı tüketim malı aylık fiyat değişimleri 
üzerinde belirleyici olan faktörler incelenmektedir. Dayanıklı tüketim malı enflasyonunun 
gelişiminde etkili olabilecek potansiyel faktörler birer birer denklem sistemine dahil edilerek, 
söz konusu değişkenlerin etkileri değerlendirilmekte, sistem bu haliyle üçgensel bir yapı 
izlemektedir. En küçük kareler tahminlerinde tutarsızlık tespit edildiği durumlarda, iki 
aşamalı en küçük kareler yöntemi kullanılmıştır. Son olarak, modellerin kısa dönem enflasyon 
dinamiklerini yakalamadaki performansları üzerinden modellerden daha ön planda olanların 
belirlenmesi amacıyla, farklı öngörü ufukları için öngörü performans analizlerine yer 
verilmektedir. 

Elde edilen bulgular dayanıklı tüketim malı sektörünün dışa açık konumu ve buna 
bağlı olarak toplam arz içinde ithalatın payının göreli yüksekliği çerçevesinde, çalışılan 
dönem için dayanıklı tüketim malları fiyatlarının seyrinde büyük ölçüde dört ay gibi kısa bir 
süre zarfında geçişkenlik gösteren güçlü dış fiyat ve döviz kuru etkisine işaret etmektedir. 
Döviz kuru ve ithalat fiyatlarındaki değişimler maliyet kaynaklı etkilerle birlikte, ithalat talebi 
üzerindeki tesiriyle talep yönlü etkileri de yansıtmakta, ancak sonuçlar maliyet yönlü etkilerin 
daha ağırlıkta olduğunu ortaya koymaktadır.  

Çalışmanın bir sonraki bölümünde dayanıklı tüketim malları fiyatlarına ilişkin mikro 
ve makro gözlemler sunulacaktır. Üçüncü bölümde farklı modeller çerçevesinde dayanıklı 
tüketim malı fiyatlarının yakın dönem seyrinde etkili olan faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. 
Bulunan alternatif modellerin, dayanıklı tüketim malları fiyatlarının gelişimini öngörmedeki 
performansları dördüncü bölümün konusunu oluşturmakta, son bölümde sonuçlar özetlenerek, 
genel bir değerlendirmeye gidilmektedir. 

                                                 
1 Erceg ve Levin’in (2005) tahminlerine göre, politika faizindeki bir artış dayanıklı tüketim malı harcamalarını, 
diğer milli gelir harcama kalemlerine kıyasla yaklaşık üç kat daha fazla düşürmektedir.  
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2. Dayanıklı Tüketim Malları Fiyatları Üzerine Gözlemler 

 Dayanıklı tüketim malı, normal yada ortalama bir fiziksel kullanım varsayımı altında, 
bir yılın üzerinde bir süre tekrar tekrar ya da sürekli olarak kullanılabilir olan mal olarak 
tanımlanmaktadır2. Halihazırda kullanılan dayanıklı tüketim malları fiyat endeksi, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ulusal Hesaplar Sınıflaması’nın (SNA) alt 
çalışması olan “Amaca Göre Kişisel Tüketim Harcamaları Sınıflaması” (COICOP)3 temel 
alınarak türetilmekte, fiyatlardaki gelişmeler Bankanın yayımladığı raporlar aracılığıyla 
kamuoyu ile paylaşılmaktadır.  

Mikro Gözlemler 

 
Tablo 1: Alt Gruplar İtibarıyla Dayanıklı Tüketim Malları Fiyat Gelişmeleri (Yıllık % Değişim1) 

 2005 2006 2007 2008 Şub.09/ 
Şub.08 

May.09/ 
May.082 

1. Dayanıklı tüketim malları (TÜFE) 6,75 6,61 -3,34 5,54 6,10 -4,53 
     Mobilya 13,55 4,74 -1,80 9,17 3,55 -12,36 
     Otomobil 1,42 10,48 -3,37 -2,56 0,79 -10,46 
     Elektrikli ve elektriksiz aletler  6,27 -4,03 -8,18 8,13 6,49 -0,60 
     Altın 10,61 30,13 4,25 33,37 40,41 26,59 
     Diğer dayanıklı mallar 3,37 -0,73 1,71 4,29 4,57 4,37 
Dayanıklı tüketim malları (TÜFE, Altın Hariç) 5,83 2,78 -4,21 3,19 3,28 -7,10 
2. Dayanıklı tüketim malları (ÜFE) 1,17 17,21 -3,41 12,00 10,97 1,79 
3. Döviz kuru sepeti (0,5*ABD 
Doları+0,5*Euro)3 -5,57 7,13 -4,56 3,81 28,18 21,16 

Kaynak: TÜİK, TCMB, Yazarın kendi hesaplamaları. 
(1) Aralık ayından bir önceki yılın Aralık ayına olan yüzde değişimdir.  
(2) Mayıs ayı sonundaki yıllık enflasyon rakamıdır. Söz konusu rakamlar Mart ayı ortasındaki vergi indirimlerinin etkisini de 
kapsamaktadır. Vergi öncesi dönemdeki fiyat değişimleri için bir yan kolondaki Şubat ayı sonundaki yıllık enflasyon rakamlarına 
bakılmalıdır.  
(3) Yıllık ortalamalara göre değişimdir. 

Dayanıklı tüketim malları fiyat endeksini oluşturan alt gruplar ve söz konusu grupların 
2005-2009 dönemindeki yıllık fiyat değişimleri Tablo 1’de özetlenmektedir.  

Altın 

Alt gruplardaki gelişmeler incelendiğinde, fiyat endeksleri arasında en yüksek fiyat 
seviyesinin altın grubuna ait olduğu gözlenmektedir4. Bu grupta fiyatlar 2009 yılı Mayıs ayı 
itibariyle, 2003 yılı ortalamasına kıyasla yaklaşık yüzde 160 oranında daha yüksektir. Söz 
konusu bu artışın dayanıklı tüketim malları tüketici fiyat endeksinde oluşturduğu yüksek 
oranlı etki Grafik 1’den de izlenebilmektedir. Yurt içi altın fiyatları büyük ölçüde uluslararası 
altın fiyatları ile döviz kuru gelişmeleri çerçevesinde şekillenmekte, bu nedenle de izleyen 
bölümlerdeki analizlerde kapsam dışında bırakılmaktadır. Diğer bir ifadeyle çalışmada, altın 
fiyatları dışında kalan dayanıklı tüketim malları fiyat gelişmeleri üzerinde durulmaktadır. 
Tüketici fiyat endeksinde yer alan altının tüketim saiki ile tutulan altın olması gerekmektedir. 
Ancak, altın yatırım amaçlı olarak da tutulabilmekte, söz konusu güdülerin birbirinden 

                                                 
2 Ulusal Hesaplar Sınıflaması (SNA-System of National Accounts), 1993. 
3 Detay için bkz: http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=5 
4 Altın fiyatları tüketici fiyat endeksinde “çeşitli mal ve hizmetler” ana harcama grubunda, 123 kodlu alt grup 
içerisinde yer almaktadır. 
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ayrılmaması, altının tüketim sepetindeki payının olması gerekenden daha yüksek olmasını 
beraberinde getirebilmektedir. Bu durum ise, altın fiyatlarında belirgin bir artış (azalış) 
olduğunda, tüketici fiyatları üzerinde yukarı (aşağı) yönlü yanlılık oluşturabilmektedir5.  

Mobilya 

Mobilya grubu dayanıklı tüketim malları fiyat endeksinde pay olarak otomobil ve 
elektrikli-elektriksiz aletler grubundan sonra üçüncü sırada gelmektedir6. Sektörde fiyatlar 
2006 yılı son çeyreğine kadar olan dönemde belirgin bir artış eğilimi göstermiş, sonrasında ise 
2006 yılı sonundaki düzeyi etrafında dalgalanmıştır. Ancak, yine de altın fiyatları sonrasında, 
alt gruplar içerisinde en fazla artış kaydeden alt grup olmuştur. 2009 yılı Mayıs ayı itibariyle, 
bu grupta fiyatlar bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,36 oranında daha düşük 
olsa da, söz konusu azalış büyük ölçüde Mart ayı sonunda sektör KDV oranlarının yüzde 
18’den 8’e düşürülmesinin etkisini yansıtmaktadır (Tablo 1). Nitekim, vergi indirimi öncesi 
dönem olan Şubat ayında fiyatlar bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,55 daha 
yüksektir. Mobilya ağırlıklı olarak yurt içi piyasaya üretim yapan, emek yoğun bir sektördür7. 
Aynı zamanda dış ticaret fazlası veren bir sektör olup, 2008 yılında ihracatı yaklaşık 1,331 
milyar dolar, ithalatı ise 738 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir (MOBSAD, 2008). Karadaş 
ve diğerleri (2006) çalışması, mobilya sektöründe arzu edilen (desired mark-up) bir kar 
marjıyla çalışma eğiliminin yüksek olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca, sektörde fiyatların 
aylık veya daha seyrek aralıklarla gözden geçirildiği, ithal girdi kullanımının ve endeksleme 
davranışının yaygınlığının diğer imalat sanayi sektörlerine kıyasla görece düşük olduğu 
çalışmanın diğer bulguları arasındadır.  

Otomobil 

 Otomobil dayanıklı tüketim malları grubunda en yüksek paya sahip alt grup olup, bu 
grupta fiyatlar birikimli olarak (2004 yılına kıyasla) düşük bir oranda artış göstermiştir8. Yurt 
içi otomobil satışlarının büyük çoğunluğunu ithal binek araçlar oluşturmaktadır. Bu 
çerçevede, binek otomobil ithalat fiyatları, döviz kurları ve ithalat miktarı, grup fiyatlarının 
gelişiminde belirleyici rol oynamaktadır. 2006 yılında TL’deki değer kaybına bağlı olarak 
fiyatlar belirtilen dönemde önemli oranda yükselse de, sonraki dönemlerde gerek TL’nin 
değer kazançları gerekse iç ve dış talep koşullarındaki yavaşlamanın etkisiyle gerileme 
eğilimine girmiştir (Tablo 1). Bu grupta öne çıkan bir diğer gelişme son dönemdeki vergi 
düzenlemeleridir. Motorlu taşıtlar üzerindeki özel tüketim vergisi (1600cc altındakiler için) 17 
Mart tarihinde yüzde 37’den üç ay süre ile geçici olarak 18’e çekilmiş, daha sonra Haziran ayı 
ortasında yapılan yeni bir düzenleme ile ÖTV oranlarının Eylül sonuna kadar yüzde 27, 
sonrasında ise eski seviyesine çekilmesi karara bağlanmıştır. Son dönemde dayanıklı tüketim 
mallarına yönelik olarak yapılan vergi düzenlemelerinin çalışmada yapılan analizi 
etkilememesi amacıyla, fiyatlardaki gelişmeler incelenirken, dayanıklı tüketim malları grubu 
üzerindeki ortalama vergi yükünü içeren bir vergi değişkeni oluşturulmuştur. 

                                                 
5 Söz konusu etki çerçevesinde, 2005 yılı sonrası dönemde altın fiyatlarındaki hızlanmaya mukabil tüketici 
fiyatları üzerinde yukarı yönlü yanlılık oluştuğu düşünülmektedir. 
6 Mobilya fiyatları tüketici fiyat endeksinde “ev eşyası” ana harcama grubunda, 051 kodlu alt grup içerinde yer 
almaktadır. 
7 2007 yılı itibarıyla sektörde toplam arz içinde ihracatın payı yüzde 13,7’dir (Yükseler ve Türkan, 2008). 
İhracatın toplam arz içindeki payı 1997 yılı ile kıyaslandığında, artışın 8 puan ile imalat sanayi genel artışının 
altında kaldığı gözlenmektedir. Buradan, sektör fiyatları üzerinde dış talebin rolünün görece düşük olduğu 
değerlendirmesine gidilebilir. 
8 Otomobil fiyatları tüketici fiyat endeksinde “ulaştırma” ana harcama grubunda, 071 kodlu alt grup içerisinde 
yer almaktadır. 
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Elektrikli ve Elektriksiz Aletler 

Elektrikli ve elektriksiz aletler grubu, ithal yoğun teknolojik ürünler (bilgisayar, cep 
telefonu, fotoğraf makinası gibi) ile ithal edilmesinin yanında yurt içinde de üretilen beyaz 
eşya, televizyon gibi ürünlerden oluşmaktadır. Bu grupta yer alan kalemler, tüketici fiyat 
endeksinde farklı ana harcama gruplarının altında yer almaktadır. Örneğin, beyaz eşyalar “ev 
eşyası” ana harcama grubunun altında, cep telefonları “haberleşme”, televizyon, bilgisayar, 
DVD gibi ürünler ise “eğlence ve kültür” ana harcama grubu altında kapsanmaktadır. Bu 
grupta ithal girdi kullanımının diğer alt gruplara kıyasla daha yüksek olması, grup fiyatlarının 
TL’nin değer değişimlerine öteki alt gruplara kıyasla daha hızlı tepki vermesine neden 
olabilmektedir. Elektrikli ve elektriksiz aletler grubu fiyatları, dayanıklı tüketim malları alt 
grupları içerisinde, fiyatları 2003 yılından bu yana gerileyen tek alt gruptur. Grup fiyatları 
2009 yılı ilk çeyreğinde, 2003 yılı ortalamasına kıyasla, yüzde 13,3 oranında daha düşüktür. 
Bu durum, bu gruptaki fiyatların talep, rekabet, döviz kuru gelişmelerinden etkilenme 
derecesinin, diğer dayanıklı tüketim malları gruplarına kıyasla daha yüksek olduğuna işaret 
edebilmekle birlikte, (her ne kadar tüketici sepeti zincirleme fiyat endeksi çerçevesinde her yıl 
sonunda içerik olarak güncelleniyor olsa da) teknolojik ürünlerin zaman geçtikçe 
ucuzlamasının getirdiği etkileri de yansıtıyor olabilir. Çoğu yeni dayanıklı tüketim malları, 
özellikle de tüketici elektronikleri, göreli olarak yüksek başlangıç fiyatı ile piyasaya girmekte, 
sonrasında fiyatlarda hızlı düşüş ve kalitede ilerleme kaydedilmektedir (Gowrisankaran ve 
Rysman, 2009). Son olarak, bu grupta da 2009 yılı fiyat gelişmelerinin, beyaz eşya, 
bilgisayar-bilişim ürünleri ve görsel-işitsel aletler alt grupları kanalıyla vergi değişimlerinden 
etkilendiği hatırlatılmalıdır. 

Diğer Dayanıklı Mallar 

 “Diğer dayanıklı mallar” endeks içerisinde en düşük paya sahip olup, halı, bisiklet, 
tansiyon aleti gibi geriye kalan oldukça heterojen yapıdaki dayanıklı tüketim mallarını 
içermektedir. Bu grupta fiyatlar 2005 yılından 2008 yılı ortasına kadar olan dönemde görece 
sabit seyretmiş, sonrasında ise göreli bir yükseliş göstererek, dayanıklı mal grubunda son bir 
yıllık dönemde fiyatları yükselen tek alt grup olmuştur.  

Grafik 1: Üretici ve Tüketici Fiyat Endeksleri 
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Makro Gözlemler 

Alt gruplar bazında yapılan bu genel değerlendirmeden sonra, bu bölümde toplam 
dayanıklı tüketim malları fiyatları üzerinden bir takım gözlemlere yer verilecektir. Bu 
çerçevede, Grafik 1’de dayanıklı tüketim malları üretici ve tüketici fiyat gelişmeleri 
özetlenmiştir. Dayanıklı tüketim malları, tüketici fiyatları temel mal ve hizmet grupları 
arasında, göreli fiyatları en düşük olan alt gruptur. Sektörde üretici ve tüketici fiyatları eğilim 
olarak benzeşmektedir (Grafik 1). Ancak, dayanıklı tüketim malları üretici fiyatlarındaki 
birikimli artış oranı daha yüksek olup, özellikle 2006 yılı birinci yarısı sonrasında üretici 
fiyatlarındaki belirgin yükselişe karşılık, söz konusu artışların tüketici fiyatlarına (altın hariç) 
aynı oranda yansımadığı dikkat çekmektedir (Grafik 2)9. Bu durum ilk olarak 2006 yılı Mayıs 
ile birlikte gidilen parasal sıkılaştırma ve TL’deki yüksek oranlı değer kaybı sonrasında, 
toplam iktisadi faaliyette yaşanan yavaşlamanın etkilerini akla getirmektedir (Grafik 3). 
Mevsimsel etkilerden arındırılmış gayri safi yurt içi hasıla 2004 ile 2006 yılı ikinci çeyreği 
arasındaki dönemde çeyreklik bazda ortalama yüzde 2 oranında büyürken, bu dönemden 2008 
yılı başına kadar olan dönemde ivme kaybederek ortalama yüzde 1,1 oranında büyümüştür 
(TCMB, 2008, s.45). 2006 yılı sonrası dönemde, toplam talepteki yavaşlamanın (dayanıklı 
tüketim mallarında) maliyetlerdeki artışların tüketici fiyatlarına yansımasını sınırladığı tahmin 
edilmekle birlikte10, yurt içinde üretilen dayanıklı malların toplam yurt içi tüketim içindeki 
payının düşük olması da olası bir diğer etken olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca, üretici 
fiyatlarının (tüketici fiyatlarından farklı olarak) vergi hariç olarak derlenmesinin etkisi de not 
edilmelidir. 

Grafik 2: Dayanıklı Tüketim Malları Tüketici ve Üretici 
Fiyat Endeksleri Arasındaki Fark 

Grafik 3: Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 
(Yıllık % Değişim) 
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Kaynak: TÜİK, TCMB. Kaynak: TÜİK, TCMB. * Beklenti Anketi 2009 yılı GSYİH 
Beklentisi (Ağustos.09-II). 

 
Bir diğer gözlem, TL bazlı dayanıklı tüketim ithalat fiyatları ile yurt içi fiyatların 

gelişimindeki benzerliktir (Grafik 4). Bu durum, dayanıklı tüketim malları fiyatları üzerinde 
ithalat fiyatları ve döviz kuru gelişmelerinin önemine dikkat çekmektedir. Dayanıklı tüketim 
malları fiyat endeksini oluşturan alt grupların önemli bir kısmı ithal ürünlerdir. Ayrıca, 
dayanıklı tüketim ithalat miktar endeksinin büyük bölümünü binek otomobiller 
oluşturmaktadır. Bu nedenlerle, dayanıklı tüketim mallarında ithalat miktarının arzdan ziyade 

                                                 
9 Dayanıklı tüketim malları üretici fiyatlarında altın fiyatlarının yer almadığı not edilmelidir. 
10 2005 yılı sonrası dönemde dayanıklı tüketim malları grubu temel ekonomik göstergelerindeki gelişmelere 
ilişkin kapsamlı bilgi Ek 1’de sunulmaktadır.  
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talep yönlü etkileri yansıttığı düşünülmekte, izleyen bölümlerdeki değerlendirmeler bu 
doğrultuda şekillenmektedir. Nitekim, üçüncü bölümde elde edilen bulgular da bunu 
desteklemektedir. Bir diğer önemli gözlem ise, bu grupta üretim ile ihracat gelişmelerinin 
paralelliğidir. Bu da, Türkiye’de dayanıklı tüketim malı üretiminin daha çok ihracata yönelik 
olduğu izlenimini vermektedir (Grafik 5).  

Grafik 4: Dayanıklı Tüketim Malları Yurt İçi ve İthalat Fiyatları 
(TL Bazlı) 

Grafik 5: Dayanıklı Tüketim Üretimi ve İhracat Miktar 
Endeksi (Mevsimsellikten Arındırılmış) 
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Kaynak: TÜİK, TCMB, Yazarın kendi hesaplamaları. Kaynak: TÜİK, Yazarın kendi hesaplamaları. 

 

Vergi Düzenlemelerinin Dayanıklı Tüketim Malları Fiyatlarına Etkisi 

Son dönemdeki vergi indirimlerine ve bu indirimlerin fiyatlar üzerinde oluşturduğu 
geçici dalgalanmalara kısaca değinilmesi, fiyatların gelişiminin anlaşılmasında faydalı 
olacaktır. Vergi düzenlemeleri Mart ayı ile birlikte fiyatların gelişiminde önemli bir rol 
oynamış, indirimlerin fiyatlara büyük ölçüde yansıdığı gözlenmiştir11. İlk düzenleme 16 Mart 
tarihinde bazı dayanıklı mallarda ÖTV oranının 3 ay süre ile geçici olarak düşürülmesi 
şeklinde olurken, bunu 30 Mart tarihinde belirli alt gruplarda KDV oranlarının düşürülmesi 
izlemiştir. 16 Haziran tarihinde ise, bazı ürünlerde indirimlerin eski seviyesine çekilmesi, 
bazılarında ise 30 Eylül 2009 tarihine kadar kısmen devam ettirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu 
çerçevede, dayanıklı tüketim malları alt grupları itibarıyla vergi oranı değişimleri Tablo 2’de 
özetlenmiştir. 

                                                 
11 Vergi indirimlerinin fiyatlar üzerindeki etkisine ilişkin bilgi için bakınız Türkan (2009) ve TCMB (2009).  
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Tablo 2’deki değişimlerden yola çıkılarak, üçüncü bölümde fiyatlardaki değişimi 
açıklamada bir değişken olarak kullanılmak üzere, dayanıklı tüketim malları üzerindeki 
ortalama (ağırlıklı) vergi oranını gösteren bir değişken türetilmiştir (Grafik 6). Buna göre tüm 
vergi değişimleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, vergi oranı değişimleri 
(düzenlemelerin mevcut haliyle süregeldiği ve fiyatlara birebir yansıdığı varsayımı altında) 
dayanıklı tüketim malları fiyatlarını Mart ve Nisan aylarında azaltıcı, Haziran, Temmuz ve 
Ekim aylarında ise artırıcı yönde etkilemektedir.   

Grafik 6: Dayanıklı Tüketim Malları Üzerindeki Ağırlıklı Ortalama Vergi Oranı* 
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Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları. 
* Tüketici fiyat endeksindeki tüm dayanıklı tüketim mallarını kapsamamakta, geçici vergi değişimi olan mobilya, beyaz eşya ve 
ev aletleri, görsel-işitsel ekipmanlar, otomobil ve bilgisayar-bilişim araçları gruplarını içermektedir. Bununla birlikte, söz 
konusu gruplar dayanıklı tüketim mallarının oldukça büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Hesaplamalarda, vergi 
düzenlemelerinin mevcut haliyle süregeldiği ve fiyatlara birebir yansıdığı varsayımı yapılmıştır. Gerçekleşmeler yansıtılma 
oranına göre farklılık gösterebilir. 

  

3. Yakın Dönemde Fiyatların Gelişiminde Öne Çıkan Faktörler  

Bu bölümde yakın dönemde dayanıklı tüketim malı fiyatlarının seyrinde etkili olan 
faktörler belirlenmeye çalışılmaktadır. Söz konusu analize geçmeden önce, ikinci bölümde 
grafiksel olarak incelenen dayanıklı tüketim malları üretici ve tüketici fiyatları ilişkisine 

Tablo 2. Dayanıklı Tüketim Malları Vergi Oranlarındaki Geçici Değişimler 

ÖTV Oranları 
  15 Mart 2009 öncesi 15 Mart - 15 Haziran 15 Haziran - 1 Ekim 1 Ekim 2009 sonrası
Otomobil1 37 18 27 37 
Beyaz eşya 6,7 0 2 6,7 
Diğer elektrikli ev aletleri 6,7 0 6,7 6,7 
Görsel-işitsel ekipmanlar 6,7 0 6,7 6,7 

 KDV Oranları 
  30 Mart 2009 öncesi 30 Mart - 30 Haziran 30 Haziran - 1 Ekim 1 Ekim 2009 sonrası
Mobilya  18 8 8 18 
Bilişim ürünleri 18 8 8 18 
Kaynak: TCMB Enflasyon Raporu 2009-III, Kutu 3.1, Tablo 1 ve 2. 
(1) Motor hacmi 1600cc’den düşük olan araçlar. 
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değinilecek, dayanıklı malların üretici (imalat) fiyatlarındaki gelişmelerin tüketici 
fiyatlarındaki değişimlerin ne kadarlık bir bölümünü açıklayabildiği sorusuna cevap 
aranacaktır. Bu çerçevede, denklem (1)’de üretici ve tüketici fiyat ilişkisine yer verilmiştir12.  

090451
_

1
__ *052,4*956,0*890,0*088,0*320,0249,0 DSSPPP ÜFEDay

t
ÜFEDay

t
TÜFEDay

t −++Δ+Δ+−=Δ −           (1) 
             (0,145)*    (0,068)***                        (0,043)**                        (0,458)*          (0,292)***       (0,224)*** 

 
TÜFEDay

tP _ : Dayanıklı tüketim malları tüketici fiyatları. 

ÜFEDay
tP _ : Dayanıklı tüketim malları imalat sanayi fiyatları, mevsimsel etkilerden arındırılmış. 

iS : i. aya ilişkin mevsimsel kukla değişken. 
2
adjR =0,54, BPG-Hetero.=0,21, BG-LM(4)=0,41, BG-LM(8)=0,48, Jarque-Bera=0,34, RESET Test (1)=0,55. 

Notlar: Tanısal sınamalarda belirtilen istatistiklerin p-değerleri sunulmuştur. Örneklem: 2005:01- 2009:05 
(Gözlem Sayısı=53). Sonuçlar en küçük kareler yöntemi ile elde edilmiştir. ***: %1’de anlamlı, **: %5’te 
anlamlı, *: %10’da anlamlı. Parantez içindeki değerler standart hatalar olup, standart hata ve kovaryanslar 
Newey-West HAC metodu kullanılarak hesaplanmıştır.  

Yukarıdan üretici fiyatlarındaki gelişmelerin tüketici fiyatlarına çok kısa bir süre 
içinde yansıdığı dikkat çeken ilk gözlemdir. Geçişkenlik büyük ölçüde eşzamanlı olarak 
gerçekleşmektedir. (1) numaralı denkleme tanı testlerindeki sorunları giderebilmek amacıyla, 
2009 yılının Nisan ayındaki vergi indirimlerinin etkisini yakalamaya yönelik bir kukla 
değişken (D0904) eklenmiştir. Söz konusu kukla değişken hariç olarak bakıldığında, mevsimsel 
faktörler ile birlikte dayanıklı tüketim malı imalat sanayi fiyatlarının, tüketici fiyatlarındaki 
değişimin (fiyatlar eğilim olarak benzeşmekle birlikte) yaklaşık yüzde 37 ile görece düşük bir 
bölümünü açıklayabildiği gözlenmektedir13. Bu durum, ikinci bölümde Grafik 1 üzerinden 
yapılan değerlendirme ile uyum arz etmektedir. Hatırlanacağı gibi, bu bölümde, dayanıklı 
tüketim malları üretici fiyatlarındaki birikimli artış oranının tüketici fiyatlarına kıyasla daha 
yüksek olduğu, özellikle 2006 yılının birinci yarısı sonrasında üretici fiyatlarındaki belirgin 
yükselişlerin tüketici fiyatlarına yansımasının sınırlı kaldığına değinilmişti. Bu durum, 
tüketici fiyatları üzerinde imalat sanayi fiyatları dışında kalan faktörlerin etkisine işaret 
ederek, izleyen bölümde bu unsurların neler olabileceğinin irdelenmesini beraberinde 
getirmektedir. Ancak, öncesinde dayanıklı malların imalat sanayi fiyatları üzerinde dış fiyat 
ve döviz kurunun rolüne kısaca değinilecek ve ilerleyen bölümlerde kullanılmak üzere imalat 
sanayi iç fiyat baskısını yansıttığı düşülen alternatif bir gösterge türetilecektir. Bu doğrultuda, 
denklem (2)’de dayanıklı malların üretici fiyatlarındaki değişimler, döviz kuru (ABD Doları) 
ve dayanıklı malların ABD doları cinsinden ithalat fiyatlarındaki değişimler ile açıklanmaya 
çalışılmaktadır. Üreticilerin karşı karşıya olduğu ithal fiyatlar, ara malı ve rakiplerin dayanıklı 
tüketim malı fiyatlarıdır. Dayanıklı tüketim malı üreticilerinin girdi olarak kullandığı ithal ara 
malı fiyatları verisinin mevcut olmayışı, denklem (2)’de sadece rakiplerin dayanıklı tüketim 

                                                 
12 Dayanıklı tüketim malları tüketici fiyatları denkleminde sadece üretici fiyatlarının on iki aya kadar uzanan 
gecikmeli değerleri ve mevsimsel kukla değişkenler yer almış, genelden özele modelleme yaklaşımı ile 
istatistiksel olarak anlamsız olan değişkenler denklemden çıkarılmıştır. Bu sonuçların diğer açıklayıcı faktörlerin 
etkisini kontrol etmeden elde edilmesi nedeniyle, bağımlı değişken üzerindeki net etkiler şeklinde algılanmaması 
gerektiği vurgulanmalıdır. Bu ve izleyen bölümde kullanılan verilerin detaylı tanımları ve kaynakları  Ek 3’te 
sunulmaktadır. 
13 İlgili denklemde üretici ve tüketici enflasyonlarının her ikisini de etkileyen (döviz kuru gibi) ortak faktörlerin 
etkisinin kontrol edilmediği göz önünde bulundurulmalıdır. 
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malı fiyatlarının kullanımını ve ara malı ithal girdi fiyatlarının eğilim olarak tüketim malı 
fiyatlarını izlediği varsayımını beraberinde getirmiştir14. 

M
t

M
t

M
t

M
tttt

ÜFEDay
t PPPPeeeP 543231

_ *139,0*195,0*230,0149,0*110,0*210,0*109,0091,0 −−−−−− Δ+Δ+Δ+Δ+Δ+Δ+Δ+=Δ     (2) 
      (0,215)   (0,068)           (0,043)***         (0,051)**          (0,089)*         (0,088)**             (0,096)**           (0,099) 
 

te : $/TL kuru 

M
tP : Dayanıklı tüketim malı ithalat fiyatları, ABD Doları cinsinden, mevsimsel etkilerden arındırılmış. 
2
adjR =0,32, BPG-Hetero.=0,28, BG-LM(4)=0,89, BG-LM(8)=0,97, Jarque-Bera=0,18, RESET Test (1)=0,04. 

Notlar: Tanısal sınamalarda belirtilen istatistiklerin p-değerleri sunulmuştur. Örneklem: 2005:01- 2009:05 
(Gözlem Sayısı=53). Sonuçlar en küçük kareler yöntemi ile elde edilmiştir. ***: %1’de anlamlı, **: %5’te 
anlamlı, *: %10’da anlamlı. Parantez içindeki değerler standart hatalar olup, standart hata ve kovaryanslar 
Newey-West HAC metodu kullanılarak hesaplanmıştır. Genelden özele modelleme yaklaşımı kullanılmıştır. 

Sonuçlar dayanıklı malların üretici fiyat değişimleri üzerinde, döviz kuru ve (dayanıklı 
tüketim malı ithalat fiyatları ile temsil edilmeye çalışılan) ithalat fiyatlarının rolünün diğer 
üretici fiyatları alt gruplarına kıyasla daha sınırlı olduğuna işaret etmektedir. Nitekim, 
dayanıklı tüketim malları imalat sanayi fiyat endeksinin içeriği incelendiğinde, ağırlıklı olarak 
yurt içi piyasaya üretim yapan mobilya sektörünün imalat fiyatlarının endeksin yaklaşık yüzde 
60’ını oluşturduğu, bunu ortalama yüzde 25 pay ile elektrikli ev aletleri (buzdolabı, bulaşık, 
çamaşır makinesi, kombi vb.) imalatı fiyatlarının izlediği gözlenmektedir. Bu doğrultuda, 
dayanıklı tüketim malları üretici fiyatlarındaki değişimlerin, ağırlıklı olarak yurt içi piyasa 
kaynaklı etkileri içerdiği tahmin edilmektedir. Öte yandan, tüketici fiyat endeksindeki 
dayanıklı malların önemli bir kısmını, otomobil gibi doğrudan ithal edilen tüketim malları 
oluşturmaktadır. Bu da, tüketici fiyatlarının üretici fiyatlarına kıyasla daha fazla dış 
fiyatlardan etkilenebileceğine işaret etmektedir.  

Denklem (2) kullanılarak, ilerleyen bölümde kullanılmak üzere, çoğunlukla yurt içi 
üretimi olan (dayanıklı mal üreten) sektörlerdeki imalat sanayi (iç) fiyat baskısını yansıttığı 
düşünülen, “dayanıklı üretici fiyatlarıyurtiçi” değişkeni türetilmiştir. Bu gösterge, dayanıklı 
mallar imalatı enflasyonunun, dayanıklı mal ithalat enflasyonu ve dolar (değişimi) kuru ile 
açıklanan kısmı çıkarıldıktan sonra artık kalan kısmını içermektedir15. Değişken, Tablo 3’te, 
dış fiyat etkisini içeren diğer değişkenlerle birlikte, tüketici fiyatlarındaki değişimi açıklamada 
kullanılmaktadır.  

Tablo 3’te dayanıklı tüketim malları fiyatlarını etkileme potansiyeline sahip olduğu 
düşünülen değişkenler bir bütün olarak sunulmaktadır. Tahminler sırasında genelden özele 
modelleme yaklaşımı benimsenmiş, ilgili değişkenlerin durağan formları ile çalışılmıştır. Aksi 
belirtilmedikçe en küçük kareler (OLS) yöntemi kullanılmış, her bir modelin tanısal 
sınamaları ilgili sütunun altında sunulmuştur. Grafik 4’teki TL bazlı dayanıklı tüketim malları 
ithalat fiyatları ile yurt içi fiyatların gelişiminin benzerliği nedeniyle, öncelikle fiyatlar 
üzerinde döviz kuru ve dış fiyatların rolü incelenmiştir. Bu doğrultuda, tablonun ilk üç 
sütununda sırasıyla, ABD dolarının, ABD doları ile ABD doları cinsinden ithalat fiyatlarının 
                                                 
14 Denklem (2)’de dayanıklı tüketim malı yurt içi üreticilerinin ithal ara malı girdi fiyatını temsilen toplam ara 
malı ithalat fiyatları da denenmiş, ancak anlamlı bulunmamıştır. Bu denklemde dayanıklı tüketim malları ithalat 
fiyatının kullanılmasının asıl motivasyonu, izleyen bölümde türetilen “dayanıklı üretici fiyatlarıyurtiçi” 
değişkeninin dayanıklı tüketim malları yurt içi fiyatlarını açıklamada, dayanıklı tüketim üretici fiyatları ile 
birlikte kullanılacak olmasıdır. Diğer bir ifadeyle, bu değişkenin kullanımıyla gerçekte olası bir çoklu 
eşdoğrusallık sorununun çözülmesi hedeflenmektedir. 
15 Bu çerçevede, bu değişkenin daha çok yurt içi kaynaklı maliyet baskısını yansıttığı düşünülmektedir. 



 11

ve TL cinsinden ithalat fiyatlarının dayanıklı tüketim malı fiyatları üzerindeki etkisi 
sunulmuştur. Modellerde mevsimsel kukla değişkenler ile Grafik 6’da yer alan vergi 
değişkeni de yer almaktadır. Sonuçlar incelendiğinde, modellerdeki tüm değişkenler beklenen 
işarete sahiptir. Yakın dönemdeki vergi değişimleri istatistiksel olarak yüzde 1 düzeyinde 
anlamlıdır. Bu sonuç, TCMB’nin vergi indirimlerinin fiyatlara büyük ölçüde yansıdığı 
bulgusu ile de tutarlılık arz etmektedir (TCMB, 2009). Model tahminleri fiyatların mevsimsel 
etkilerle Ocak ve Mayıs ayında arttığına, Mart ve Aralık aylarında düştüğüne işaret etmekte, 
bu bulgu da Grafik 7’de yer alan basit mevsimsel ortalamalarla da örtüşmektedir.  

Grafik 7: Aylara Göre Ortalama Dayanıklı Tüketim Malları Fiyat Değişimleri 
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Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları. 

ABD doları ve dayanıklı tüketim malı ithalat fiyatlarındaki değişimler dört ay gibi kısa 
bir süre zarfında dayanıklı tüketim malı fiyatlarına yansımaktadır. Tablo 3’ün ikinci sütununa 
göre (Model 2), mevsimsel etkiler, vergi değişimleri, döviz kuru ve ithalat fiyatlarındaki 
değişimler dayanıklı tüketim malı fiyat değişimlerinin yüzde 80 gibi büyük bir bölümünü 
açıklamaktadır. Yalnız ABD doları ve ithalat fiyatlarındaki değişimler dayanıklı tüketim malı 
fiyat değişiminin yaklaşık yüzde 52’sini açıklamaktadır. Dayanıklı tüketim malları sektöründe 
toplam arz içinde ithalatın payı görece yüksektir ve 2000’li yıllarda oran olarak da artış 
göstermiştir. Doğrudan tüketim malı ithalatı yanında, yurt içi üretimin yüksek olduğu bazı 
dayanıklı tüketim mallarında bile ithal ham madde girdisi toplam girdilerin büyük bir 
bölümünü oluşturabilmektedir.  

Üçüncü sütunda (M3), ABD doları ve ithalat fiyatlarının ayrı ayrı etkileri yerine, 
bütünleşik (TL bazlı dayanıklı tüketim malı ithalat fiyat etkisi) etkileri yer almaktadır. 
Sonuçlar, ABD dolarının ithalat fiyatları üzerinden gelen etki dışında da ayrı bir açıklayıcı 
güce sahip olduğuna işaret etmektedir. ABD doları ve ithalat fiyatlarının maliyet kaynaklı 
etkilerle birlikte, talep yönlü etkileri de yansıttığı tahmin edilmektedir. Dayanıklı tüketim malı 
ithalat miktarına ilişkin modeller, Türk lirasındaki değer kaybı ya da ithalat fiyatlarındaki bir 
artışın, dayanıklı tüketim malı talebini düşürdüğüne işaret etmektedir16. Döviz kuru dış taleple 
birlikte, iç talebe yönelik etki de oluşturmakta; TL’nin değer kaybettiği dönemler, belirsizliğin 
yükseldiği dönemler olarak değerlendirilip, iç talebi sınırlayıcı etkide bulunabilmektedir. 
Özetle, modellerdeki ABD doları ve ithalat fiyatlarının esneklikleri, maliyetlerdeki yükseliş 
(düşüş) ile talepteki yavaşlama (hızlanma) olmak üzere iki zıt yönlü etkinin bileşkesini 
                                                 
16 Sonuçlar istek üzerine yazardan temin edilebilir. 
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yansıtmaktadır. Bununla birlikte, esnekliklerin toplamda pozitif olması, maliyet yönlü 
etkilerin daha ağırlıkta olduğunu ortaya koymaktadır. Tahminlere göre ithalat fiyatlarındaki 
değişimler 2008 yılının son çeyreğine kadar olan dönemde dayanıklı tüketim malı yıllık 
enflasyonuna pozitif yönde katkıda bulunmakta, öte yandan ABD dolarındaki değişimler 2007 
yılı ikinci yarısından 2008 yılı son çeyreğine kadar olan dönemde negatif yönde katkıda 
bulunarak, ithalat fiyatlarından gelen yukarı yönlü etkiyi dengelemektedir. 

Dördüncü sütunda modele, çoğunlukla yurt içinde imal edilen dayanıklı malların 
imalat sanayi maliyet baskısını (yurt içi kaynaklı baskıyı) yansıttığı düşünülen, “dayanıklı 
üretici fiyatlarıyurtiçi” değişkeni eklenmiştir. Bulgular, yurt içinde üretilen dayanıklı malların 
üretim maliyetindeki artışların, dayanıklı tüketim malları tüketici fiyatlarını yukarı yönde 
etkilemekle birlikte, etki derecesinin ABD doları ve ithalat fiyatları gibi diğer faktörlere 
kıyasla düşük olduğu yönündedir17. Tahminlere göre buradan gelen etkiler 2007 yılı ortasına 
kadar dayanıklı tüketim malı yıllık enflasyonunu yukarı çekmiş, sonrasında ise ekseriyetle 
aşağı yönlü olmuştur.    

Tablo 3’te beş, altı ve yedinci sütunlarda modele dayanıklı tüketim talebine ilişkin 
farklı göstergeler eklenmiştir. Bu çerçevede ilk olarak, dayanıklı tüketim malları sanayi 
üretimi, ihracat miktarı ile sektörel (beyaz eşya, otomobil) iç, dış ve toplam satış miktarlarının 
etkisi test edilmiş, ancak ihracat miktarı dışında söz konusu değişkenler ile aylık fiyat 
değişimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır18. Dış talep etkisini 
yansıtan dayanıklı tüketim malları ihracat miktarındaki değişimler M7 ve M7_1’de anlamlı 
bulunmuş, ancak etkinin göreli olarak zayıf olduğu gözlenmiştir. Dayanıklı tüketim malı 
üretimi, taşıt araçları üretimini kapsamamaktadır. Uluslararası sınıflandırmalara göre, taşıt 
araçları yatırım malı olarak değerlendirilmekte, bu nedenle bu sektörün üretimi sermaye 
malları üretimi altında yer almaktadır. Tüketici sepetindeki taşıt araçlarının büyük ölçüde ithal 
binek otomobiller olması, buna karşılık ülkemizde üretilen taşıt araçlarının çoğunlukla ağır ve 
hafif ticari araçlar olması nedenleriyle, ek olarak taşıt araçları üretiminin etkisinin test 
edilmesi gereği duyulmamıştır. Esasen yukarıda ifade edildiği üzere otomobil iç ve dış satış 
miktarları da istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.  

Talebin tüketici güvenine olan duyarlılığı göz önüne alınarak, beşinci sütunda modele 
tüketici eğilim anketindeki “gelecek altı aylık dönemde dayanıklı tüketim malı satın alma 
beklentisi” dahil edilmiştir. Beklentiler eş zamanlı olarak yüzde 5 düzeyinde anlamlı olup, 
modelin açıklayıcı gücünü yüzde 83’e çıkarmıştır. Gelecek altı aylık dönemde dayanıklı mal 
satın alma ihtimali arttığında, bu durum (talepteki yükseliş) dayanıklı tüketim malı 
enflasyonunu hemen hızlandırıcı yönde etkide bulunmaktadır19.  

                                                 
17 Tablo 4’te iki ve dört numaralı sütunlar karşılaştırıldığında, modele “dayanıklı üretici fiyatlarıyurtiçi” 
değişkenini eklemenin modelin açıklayıcı gücüne katkısının görece sınırlı bir oranda olduğu gözlenmektedir. 
18 Modeller oluşturulurken bir çok alternatif göstergeler denenmiş, istatistiksel olarak anlamlı ve açıklayıcı gücü 
en yüksek bulunan sonuçlar çalışmada rapor edilmiştir. Dayanıklı mallar ihracat fiyatları, mobilya ithalat 
miktarı, tüketici ihtiyaç kredisi faiz oranı, ticari kredi faiz oranları, gösterge hazine kağıdı reel faiz oranı, gecelik 
gösterge reel faiz oranı, tüketici güven endeksi denenen ancak istatistiksel olarak anlamlı bulunmayan başlıca 
ekonomik değişken arasındadır. 
19 Dayanıklı tüketim malı satın alma beklentisinin, dayanıklı tüketim malı fiyatlarından da etkilenebileceği 
düşünülerek, ilgili değişkenler arasında istatistiksel olarak içsellik probleminin var olup olmadığını sınamak için 
Hausman testi uygulanmıştır. Test iki farklı enstrüman seti kullanılarak yapılmıştır. Birinci sette, gösterge hazine 
kağıdının reel faizinin ve mevsimsellikten arındırılmış beyaz eşya toplam satış miktarındaki değişimin gecikmeli 
değerleri, ikinci sette ise bu değişkenlere ek olarak mevsimsel etkilerden arındırılmış binek otomobil ithalat 
miktarındaki değişimin gecikmeli değerleri enstrüman olarak alınmıştır. Testler neticesinde, her iki enstrüman 
seti altında da, en küçük kareler tahminlerinin istatistiksel olarak tutarlı olduğu sonucuna varılmıştır. Birinci 
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Altıncı sütunda modele beklentiler yerine, (mevsimsel etkilerden arındırılmış) 
dayanıklı tüketim malı ithalat miktarı dahil edilmiştir. İthalat miktarındaki değişimler, 
dayanıklı malların çoğunlukla ithal olması sebebiyle, talep yönlü etkileri içermektedir. 
Nitekim tahmin edilen katsayılar negatiften ziyade pozitif değerler almaktadır. Ancak, 
uygulanan testler dayanıklı ithalat talebi ile fiyat değişimleri arasında içsellik probleminin 
varlığına işaret etmektedir. Bu çerçevede, (M6_1)’de, iki aşamalı en küçük kareler (TSLS) 
tahmin yöntemi kullanılmıştır20. Bu sonuçlara göre, dayanıklı mal ithalat miktarındaki 
değişimlerin fiyat değişimleri üzerindeki etkisi beklenenden (ve OLS ile tahmin edilenden) 
daha zayıftır. Bu modele göre, ithalat fiyatlarındaki değişimlerin enflasyon üzerindeki etkileri 
önceki modellere nispeten daha gecikmeli bir yapı göstermekte, döviz kurundan geçişkenlik 
dört aya kadar yayılmaktadır. Ayrıca, bu modelin (M6_1) açıklayıcı gücü, diğerlerine kıyasla 
(örneğin iki numaralı sütunla) daha düşüktür. Kısaca bulgular, dayanıklı tüketim malı ithalat 
talebi ile fiyatlar arasındaki ilişkinin boyutunun zayıf olduğu yönünde sinyal vermektedir.  

Dayanıklı tüketim malı satın alma ihtimalinin anlamlı etkisine karşılık, ithalat 
talebinin etkisinin zayıf olması şu şekilde açıklanabilir: ilk olarak, ithalat miktarı sadece 
ithalat talebini ölçerken, satın alma ihtimali hem yurt içinde üretilen hem de ithal edilen 
ürünlere yönelik bir göstergedir. İkinci olarak, satın alma ihtimali genel ekonomik gidişat 
beklentisi, tüketicinin servet etkisi gibi farklı unsurların etkisini de yansıtıyor olabilir. Ayrıca, 
bu iki değişkenin, ithalat fiyatı ve döviz kurundan etkilenme derecesi de farklıdır. Beklendiği 
üzere, ithalat talebi bu iki değişkenden daha fazla etkilenirken, satın alma ihtimali daha az 
etkilenmektedir. Modellerde ithalat fiyatı ve döviz kuru etkisinin kontrol ediliyor oluşu, 
ithalat talebinin anlamlılığını düşürmektedir. Diğer bir ifadeyle, dayanıklı mallarda ithal 
ürünlerin payının yüksek olması nedeniyle döviz kuru ve ithalat fiyatlarının güçlü etkisi ve bu 
etkilerin ithal talebine yönelik tesirleri de yansıtması, ithalat miktar endeksinin anlamlılığını 
zayıflatmaktadır. Keza bu durum ithalatın ağırlıkta olduğu sektörlere ilişkin talep göstergeleri 
için de geçerlidir. Bu çerçevede, bir sonraki adımda (M7) modele mevsimsel etkilerden 
arındırılmış mobilya üretimi dahil edilerek, daha çok yurt içi ağırlıklı üretim yapan sektörlere 
ilişkin üretim ve talep göstergelerinin etkisi incelenmiştir.  

Mobilya üretimindeki değişimler yüzde 1 düzeyinde anlamlıdır. İçsellik probleminin 
var olup olmadığı bu denklem için de test edilmiş, sonuçlar parametre tahminlerinin tutarlı 
olduğuna işaret etmiştir. Bulgulara göre, mobilya sektöründe cari ay öncesi üç aylık 
dönemdeki üretim artışları (azalışları), dayanıklı tüketim malları enflasyonu üzerinde yukarı 
(aşağı) yönlü baskı oluşturmaktadır. Mobilya üretimi genel olarak iç talebe ilişkin önemli bir 
gösterge niteliğindedir. Bu nedenle söz konusu gösterge sektörel talep etkisinin dışında, 
dayanıklı tüketim malı fiyatları üzerindeki iç talep etkisini de yansıtıyor olabilir. Mobilya 
üretiminin dayanıklı tüketim malları yıllık enflasyonuna yaptığı katkılar, küresel krizin 
etkilerinin belirginlik kazandığı son dönem dışında buradan gelen etkinin çoğunlukla yukarı 
yönlü olduğunu ortaya koymaktadır. Bu modelde ayrıca, diğerlerinden farklı olarak, dış 
talebin de anlamlı bir etkiye (zayıf olmakla birlikte) sahip olduğu gözlenmiştir. Söz konusu 
değişkenlerin eklenmesiyle modelin açıklayıcı gücü artarak yüzde 86’ya ulaşmıştır. Son 
olarak, normal dağılımdan sapma olasılığı nedeniyle, (M7_1)’de modele 2007 yılı Eylül 
ayında mobilya fiyatlarında kaydedilen yüzde 5,74’lük belirgin düşüşün etkisini yakalamaya 
yönelik bir kukla değişken dahil edilmiştir. Bu modelde, dış talebin anlamlılık derecesi 
yükselirken, diğer değerlendirmelerde dikkate değer bir farklılaşma olmamıştır.  

                                                                                                                                                         
aşamadan gelen hata terimlerinin, ikinci aşamadaki p-değerleri birinci ve ikinci enstrüman setlerine göre yapılan 
testler için sırasıyla 0,76 ve 0,77’dir. 
20 Enstrüman olarak, mevsimsel kukla değişkenler, vergi değişkeni, ABD doları, ithalat fiyatları, beyaz eşya 
toplam satış mikarındaki değişimler ile gösterge hazine kağıdının reel faizinin gecikmeli değerleri alınmıştır. 



 14

Tablo 3. Dayanıklı Tüketim Malları Fiyatlarını Etkileyen Unsurlar 
(Bağımlı Değişken: Altın Hariç Dayanıklı Tüketim Malları Fiyatları) 

Model: (M1) (M2) (M3) (M4) (M5) (M6) (M6_1) (M7) (M7_1) 
Tahmin Yöntemi: OLS OLS OLS OLS OLS OLS TSLS OLS OLS 
ABD Doları (t) 0,075 

(0,039)* 
0,117 

(0,020)*** 
 0,115 

(0,019)*** 
0,131 

(0,024)*** 
0,110 

(0,025)*** 
0,131 

(0,028)*** 
0,106 

(0,021)*** 
0,095 

(0,016)*** 
ABD Doları (t-1) 0,048 

(0,034) 
0,058 

(0,030)* 
 0,057 

(0,028)* 
0,068 

(0,030)** 
0,093 

(0,026)*** 
0,114 

(0,035)*** 
0,049 

(0,024)** 
0,060 

(0,019)*** 
ABD Doları (t-2) 0,053 

(0,024)** 
0,088 

(0,013)*** 
 0,085 

(0,017)*** 
0,094 

(0,023)*** 
0,107 

(0,013)*** 
0,125 

(0,027)*** 
0,101 

(0,024)*** 
0,092 

(0,022)*** 
ABD Doları (t-3)      0,064 

(0,021)*** 
0,080 

(0,030)** 
  

Vergi Kukla 
Değişkeni 

0,722 
(0,061)*** 

0,715 
(0,049)*** 

0,724 
(0,045)*** 

0,684 
(0,048)*** 

0,731 
(0,049)*** 

0,880 
(0,056)*** 

1,076 
(0,197)*** 

0,638 
(0,061)*** 

0,639 
(0,055)*** 

Day. İthalat Fiyatları 
ABD Doları Bazlı (t) 

 0,084 
(0,024)*** 

 0,067 
(0,024)*** 

0,084 
(0,027)*** 

  0,052 
(0,024)** 

0,055 
(0,023)** 

Day. İthalat Fiyatları 
Doları Bazlı (t-1) 

 0,075 
(0,028)*** 

 0,073 
(0,029)** 

0,095 
(0,028)*** 

  0,062 
(0,024)** 

0,067 
(0,023)*** 

Day. İthalat Fiyatları 
Doları Bazlı (t-2) 

 0,201 
(0,035)*** 

 0,202 
(0,032)*** 

0,208 
(0,032)*** 

0,265 
(0,039)*** 

0,296 
(0,055)*** 

0,168 
(0,029)*** 

0,177 
(0,028)*** 

Day. İthalat Fiyatları 
Doları Bazlı (t-3) 

     0,106 
(0,048)** 

0,122 
(0,048)** 

  

Day. İthalat Fiyatları 
TL Bazlı (t) 

  0,112 
(0,022)*** 

      

Day. İthalat Fiyatları 
TL Bazlı (t-1) 

  0,055 
(0,028)* 

      

Day. İthalat Fiyatları 
TL Bazlı (t-2) 

  0,099 
(0,023)*** 

      

Dayanıklı Üretici 
Fiyatlarıyurtiçi (t) 

   0,121 
(0,062)* 

0,110 
(0,044)** 

  0,116 
(0,047)** 

0,120 
(0,047)** 

Day.Tüketim Malı  
Satın Alma Bek. (t) 

    0,037 
(0,016)** 

    

Day. Tüketim İthalat 
Miktarı (t-1) 

     0,020 
(0,006)*** 

0,051 
(0,029)* 

  

Day. Tüketim İthalat 
Miktarı (t-2) 

     0,021 
(0,007)*** 

0,023 
(0,015) 

  

Mobilya Üretimi (t-
1,t-3) 

       0,093 
(0,034)*** 

0,099 
(0,031)*** 

Day. Tüketim İhracat 
Miktarı (t-1) 

       0,023 
(0,012)* 

0,021 
(0,010)** 

2007-Eylül Kukla 
Değişkeni 

        -1,529 
(0,158)*** 

Mevsimsel (1) 0,730 
(0,242)*** 

0,668 
(0,222)*** 

0,548 
(0,128)*** 

0,722 
(0,235)*** 

0,642 
(0,191)*** 

0,744 
(0,290)** 

0,820 
(0,357)** 

0,638 
(0,202)*** 

0,629 
(0,233)*** 

Mevsimsel (3) -0,505 
(0,429) 

-0,988 
(0,368)*** 

-0,806 
(0,342)** 

-0,908 
(0,361)** 

-0,945 
(0,396)** 

-0,713 
(0,435) 

-0,434 
(0,696) 

-1,092 
(0,303)*** 

-1,130 
(0,307)*** 

Mevsimsel (5) 0,934 
(0,267)*** 

0,688 
(0,237)*** 

0,689 
(0,243)*** 

0,631 
(0,232)*** 

0,562 
(0,173)*** 

0,642 
(0,229)*** 

0,699 
(0,238)*** 

0,506 
(0,214)** 

0,459 
(0,220)** 

Mevsimsel (12) -0,796 
(0,383)** 

-0,656 
(0,278)** 

-0,740 
(0,386)* 

-0,567 
(0,282)* 

-0,539 
(0,187)*** 

-0,712 
(0,195)*** 

-0,685 
(0,240)*** 

-0,701 
(0,271)** 

-0,728 
(0,250)*** 

Sabit Terim -0,042 
(0,177) 

-0,133 
(0,122) 

-0,103 
(0,114) 

-0,142 
(0,118) 

-0,146 
(0,111) 

-0,199 
(0,135) 

-0,266 
(0,134)* 

-0,154 
(0,105) 

-0,114 
(0,098) 

          
R2 0,69 0,85 0,81 0,86 0,88 0,87 0,83 0,90 0,93 
Uyarlanmış R2 0,62 0,80 0,77 0,81 0,83 0,82 0,76 0,86 0,89 
BPG Hetero. 0,18 0,95 0,58 0,71 0,43 0,11 0,85 0,99 0,82 
BG-LM (4) Test 0,12 0,12 0,07 0,14 0,31 0,07 0,21 0,08 0,13 
BG-LM (8) Test 0,54 0,28 0,18 0,05 0,15 0,16 0,15 0,13 0,43 
Jarque-Bera Test 0,99 0,18 0,48 0,38 0,34 0,80 0,42 0,03 0,54 
R. RESET Test (1) 0,49 0,09 0,06 0,47 0,75 0,20 0,58 0,92 0,67 

Notlar: 1. Örneklem: 2005:07- 2009:05 (Gözlem Sayısı=47) 2. ***: %1’de anlamlı, **: %5’te anlamlı, *: %10’da anlamlı. Parantez 
içindeki değerler standart hatalardır. Standart hatalar ve kovaryanslar Newey-West HAC metodu kullanılarak hesaplanmıştır 3. 
Tabloda sunulan değişkenlerin detaylı tanımları Ek 3’te sunulmaktadır 4. (t, t-x): Değişkenin eş zamanlı değeri ile önceki “x” dönem 
öncesine kadar gecikmeli değerlerinin aritmetik ortalaması anlamında kullanılmıştır 5. Tanısal sınamalarda belirtilen istatistiklerin p-
değerleri sunulmuştur 6. Mevsimsel ile 2007 Eylül ayına ilişkin kukla dışında kalan açıklayıcı değişkenler (durağan form olan) aylık 
yüzde değişim şeklindedir. 
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4. Modellerin Öngörü Performansları 

Bu bölümde Tablo 3’te sunulan modellerin farklı dönemler için örneklem içi (in-
sample) ve dışı (out-of-sample) öngörü performansları değerlendirilmektedir. Böylelikle, 
modellerin yakın dönem enflasyon dinamiklerini yakalamadaki performansları üzerinden 
modellerden daha ön planda olanların belirlenmesi amaçlanmaktadır. Analizler son 10, 5 ve 3 
aylık dönemdeki öngörü performansları olmak üzere üç farklı dönemi kapsamaktadır. 
Karşılaştırmalar karekök ortalama kare hata (RMSE), ortalama mutlak hata (MAE), ortalama 
mutlak yüzde hata (MAPE) ve Theil eşitsizlik katsayısı (THEIL-IC) olmak üzere dört farklı 
öngörü hatası istatistiği üzerinden yapılmıştır (Brooks, 2004). Hata istatistiğinin değeri 
küçüldükçe, model kriterine göre modelin öngörü gücü yükselmektedir. İstatistiklerden Theil 
eşitsizlik katsayısı sıfır ile bir arasında değer almakta, sıfır değeri mükemmel uyum anlamına 
gelmektedir. Söz konusu istatistiklerden ilk ikisi, bağımlı değişkenin ölçeğine bağlıdır. 
Performans analizlerinde son dönemdeki vergi değişimlerinin bağımlı değişken üzerindeki 
etkisi düzeltilmiştir21. Düzeltmede ilgili modelde tahmin edilen vergi değişimi katsayıları 
kullanıldığından, her bir denklemin bağımlı değişkeni 2009 yılı Mart, Nisan ve Mayıs ayları 
için (boyutu oldukça sınırlı olmakla birlikte) görece farklılaşmaktadır. Bu nedenle, 
karşılaştırmalarda ölçekten bağımsız olan MAPE ve THEIL-IC istatistiklerine de yer 
verilmiştir. Bununla birlikte, değerlendirmeler bağımlı değişkenlerin çok büyük ölçüde aynı 
olduğu gözleminden yola çıkılarak, her dört öngörü hatası istatistiği de dikkate alınarak 
yapılmıştır. 

Modellerin öngörü performansları örneklem içi ve dışı ayrımında Tablo 4’te yer 
almaktadır. Öngörü ufku uzadıkça hata değerinin yükselmesi beklenmektedir. Bu durum, 
örneklem dışı öngörülerde, 10 ve 5 aylık öngörü ufukları için geçerli iken, M7 ve M7_1 
dışında kalan modellerde 3 aylık öngörü ufkuna ait hata istatistikleri 5 aylık dönemdekilerden 
daha yüksektir. Örneklem içi hatalarda ise genel olarak görünüm beklentileri yansıtmaktadır. 
Bulgular, gerek örneklem içi gerekse dışında, model 6_1’in öngörü performansının düşük 
olduğuna işaret etmekte, özellikle son 3 aylık öngörü ufkunda bu daha da belirginleşmektedir.  

Tablo 4’te sunulan hata istatistiklerinin en düşük hata öngörü değerinden en yükseğe 
doğru sıralanmış hali Ek 2’de Tablo E2.1 ve E2.2’de verilmiştir. Örneklem dışı öngörü hatası 
istatistiklerine göre, 10 aylık öngörü ufku için sırasıyla M7_1, M3 ve M7, 5 aylık öngörü ufku 
için M5, M3 ve M4, 3 aylık öngörü ufku için ise M5, M7_1 ve M3 daha başarılı öngörü 
performansına sahiptir. Modellerin örneklem dışı öngörü performansları bir bütün olarak 
değerlendirildiğinde, M5 ve M7_1 modelleri daha ön plana çıkmakta, görece uzun dönem 
olan 10 aylık öngörü ufkunda M7_1’in öngörü gücü dikkat çekmektedir. 

Örneklem içi değerlere göre ise, 10 aylık öngörü ufkunda sırasıyla M5, M4 ve M7_1, 
5 aylık öngörü ufkunda M5, M4 ve M3, 3 aylık öngörü ufkunda ise M5, M4 ve M7 daha 
başarılıdır. Örneklem içi performanslarda, öngörü ufukları değişse de M5 ve M4 ilk iki sırayı 
almaktadır. Sonuçlar toplu olarak değerlendirildiğinde, M5, M7_1 ve M4’ün öngörü 
başarılarının diğer modellere kıyasla daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmakta, özellikle 
M5’in daha düşük öngörü hatasına sahip olduğu gözlenmektedir.  

 

                                                 
21 Örneğin, birinci model için öngörü performansı analizinde kullanılan bağımlı değişken, 

t
TÜFEDay

t VergiP Δ−Δ *722,0_  
şeklindedir. Burada “vergi”, Grafik 6’da sunulan ağırlıklı ortalama vergi oranı değişkenidir. Her bir model için 
bağımlı değişken tahmin edilen vergi değişimi katsayısı doğrultusunda düzeltilmiştir. 



 16

Tablo 4. Öngörü Hatası İstatistikleri 
 
Örneklem Dışı:         

Örneklem: 2005:07-2008:07 
Öngörü dönemi: 2008:08-2009:05 
Öngörü gözlem sayısı: 10 

(M1) (M2) (M3) (M4) (M5) (M6_1) (M7) (M7_1) 

RMSE 1,74 1,03 0,70 0,89 0,99 1,72 0,70 0,52 
MAE 1,29 0,80 0,57 0,70 0,72 1,12 0,57 0,44 
MAPE 325,46 214,09 154,52 187,51 204,76 255,50 157,94 130,09 
THEIL- IC 0,68 0,56 0,45 0,52 0,54 0,66 0,49 0,43 
Örneklem: 2005:07-2008:12 
Öngörü dönemi: 2009:01-2009:05 
Öngörü gözlem sayısı: 5 

        

RMSE 0,50 0,53 0,36 0,40 0,32 1,12 0,53 0,59 
MAE 0,38 0,52 0,30 0,38 0,30 1,06 0,47 0,48 
MAPE 89,58 136,08 82,34 123,74 65,81 193,32 140,52 133,26 
THEIL- IC 0,38 0,45 0,27 0,34 0,28 0,34 0,40 0,45 
Örneklem: 2005:07-2009:02 
Öngörü dönemi: 2009:03-2009:05 
Öngörü gözlem sayısı: 3 

        

RMSE 0,65 0,58 0,43 0,42 0,34 2,07 0,44 0,46 
MAE 0,60 0,56 0,39 0,40 0,31 1,90 0,39 0,36 
MAPE 146,12 143,50 90,53 156,04 72,90 463,71 122,18 121,55 
THEIL- IC 0,76 0,98 0,60 0,62 0,60 0,46 0,40 0,39 
Örneklem İçi:         

Örneklem: 2005:07-2008:07 
Öngörü dönemi: 2008:08-2009:05 
Öngörü gözlem sayısı: 10 

(M1) (M2) (M3) (M4) (M5) (M6_1) (M7) (M7_1) 

RMSE 0,63 0,33 0,44 0,25 0,23 0,50 0,32 0,29 
MAE 0,50 0,31 0,37 0,25 0,19 0,44 0,28 0,25 
MAPE 108,45 75,21 90,97 62,24 40,96 84,05 84,91 78,94 
THEIL- IC 0,16 0,08 0,11 0,06 0,06 0,12 0,08 0,08 
Örneklem: 2005:07-2008:12 
Öngörü dönemi: 2009:01-2009:05 
Öngörü gözlem sayısı: 5 

        

RMSE 0,40 0,38 0,29 0,25 0,20 0,57 0,34 0,35 
MAE 0,31 0,37 0,25 0,25 0,19 0,48 0,31 0,31 
MAPE 30,97 67,06 42,42 43,22 23,78 43,50 81,16 81,75 
THEIL- IC 0,07 0,07 0,05 0,05 0,04 0,10 0,06 0,07 
Örneklem: 2005:07-2009:02 
Öngörü dönemi: 2009:03-2009:05 
Öngörü gözlem sayısı: 3 

        

RMSE 0,51 0,39 0,33 0,25 0,21 0,68 0,27 0,28 
MAE 0,48 0,37 0,31 0,25 0,19 0,64 0,24 0,22 
MAPE 45,62 38,85 27,15 31,58 16,87 58,41 54,62 62,22 
THEIL- IC 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,10 0,04 0,04 

 

Model öngörü performansı analizi sonuçlarına göre, tahmin edilen modeller arasından 
öngörü gücü nispeten daha yüksek olduğu gözlenen model 5 ve 7_1’in, 10 ve 5’er aylık 
öngörü ufuklarında sergilediği örneklem dışı öngörü performansları Grafik 8 de yer 
almaktadır. Beşinci modele ait 10 aylık dönemdeki (Ağustos 2008-Mayıs 2009 dönemi) 
öngörüler (Grafik 8a) ana eğilimi yakalamada başarılıdır. Ancak, model 2008 yılı son 
çeyreğinde gerçekleşmelere kıyasla daha yüksek artışlar öngörmüştür. Bu da modelin bu 
dönemde TL’de yaşanan değer kaybının etkisini olduğundan daha yüksek öngördüğü ya da 
talepteki daralmanın etkisini tam olarak öngöremediği yönünde sinyal vermektedir. Öte 
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yandan, gerek sonrası dönemdeki öngörüler, gerekse 5 aylık öngörü ufkundaki (Ocak-Mayıs 
2009 dönemi) performans (Grafik 8b), beşinci modelin yakın dönem dayanıklı tüketim 
malları fiyat dinamiklerini yakalamada oldukça iyi olduğunu göstermektedir. 

Grafik 8: M5 ve M7_1’in Örneklem Dışı Öngörü Performansı 

a) Model 5  
(10 Aylık Öngörü Ufku) 

b) Model 5  
(5 Aylık Öngörü Ufku) 
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c) Model 7_1  
(10 Aylık Öngörü Ufku) 

d) Model 7_1  
(5 Aylık Öngörü Ufku) 
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       Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları. 
       Not: Öngörü performansı analizlerinde dışsal değişkenlerin gerçekleşen değerleri kullanılmıştır. 

Model 7_1 küresel krizin etkilerinin belirginleştiği Eylül-Aralık 2008 dönemini Model 
5’e göre daha iyi öngörmekte (Grafik 8c), Tablo 4’te hata öngörü istatistiklerinin de işaret 
ettiği üzere 10 aylık öngörü ufkunda daha iyi bir öngörü performansı sergilemektedir. 
Hatırlanacağı gibi, iki model arasındaki temel fark, Model 7_1’de dayanıklı tüketim malı satın 
alma beklentisi yerine, mobilya üretimi ve dayanıklı tüketim malları dış talebinin yer 
bulmasıdır. Bu da, ilgiyi söz konusu dönemde toplam talep koşullarının etkisine çekmektedir. 
Model son beş aylık dönemdeki fiyat değişimlerini öngörebilmede de iyi bir iş çıkarsa da 
(Grafik 8d), hata istatistiklerine göre beşinci modelin göreli performansı daha iyidir.  
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Özetle, Model 5 ve 7_1 gerçekleşmeleri öngörmede nispeten başarılı bir performans 
sergilemektedir. Öte yandan, sonuçlar değerlendirilirken göz önünde bulundurulması gereken 
nokta, tahminlerde dışsal değişkenlerin gerçekleşen değerlerinin kullanıldığıdır. Diğer bir 
ifadeyle, örneklem dışı performans dışsal değişkenlerin nasıl seyredeceğinin bildiği 
varsayımına dayanmakta, bu da modellerin pratikte yukarıdaki gibi başarılı bir performans 
gösterebilecekleri anlamına gelmemektedir. 

5. Sonuç ve Değerlendirmeler 

Dayanıklı tüketim malları fiyatları, para politikası uygulamalarından etkilenmesi 
beklenen ve bu yönüyle para otoritesi açısından önem taşıyan bir alt gruptur. Bu noktadan 
hareketle çalışmada dayanıklı tüketim malları sektöründeki fiyat dinamikleri üzerinde 
durularak, sektöre ilişkin genel bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır.  

Bulgular, dayanıklı malların üretici fiyatlarındaki gelişmelerin tüketici fiyatlarına çok 
kısa bir süre içinde yansıdığına işaret etmektedir. Dayanıklı tüketim malları üretici 
fiyatlarındaki değişimler, ağırlıklı olarak mobilya, beyaz eşya gibi sektörlerdeki yurt içi 
piyasa kaynaklı etkileri içermektedir. Öte yandan, tüketici fiyat endeksindeki dayanıklı 
malların önemli bir kısmı doğrudan ithal edilen tüketim mallarından oluşmakta, bu doğrultuda 
tüketici fiyatları üretici fiyatlarına kıyasla daha fazla dış koşullardan etkilenebilmektedir. 
Nitekim, çalışma dayanıklı tüketim malı fiyatları üzerinde büyük ölçüde dört ay gibi kısa bir 
süre zarfında geçişkenlik gösteren güçlü dış fiyat ve döviz kuru etkisine işaret etmektedir. Bu 
durum binek otomobil gibi belirli dayanıklı tüketim malı gruplarında yurt içi talebin doğrudan 
ithalat ürünler ile karşılanmasının etkisini yansıtmakla birlikte, ara malı girdi kullanımının 
boyutuna da dikkat çekmektedir. Küresel ticarette artan endüstri içi ticaret ve dikey 
uzmanlaşma olgusu, üretim değerinde ithalat bileşeninin payını artırabilmektedir (Aydın, 
Saygılı, Saygılı ve Yılmaz, 2009). Yurt içi üretimin yüksek olduğu bazı dayanıklı ürün 
gruplarında dahi üretilen yurt içi katma değerin payı (parçalanabilen değer yaratma süreci gibi 
nedenlerle) düşük kalabilmektedir.  

ABD doları ve ithalat fiyatlarının maliyet kaynaklı etkilerle birlikte, talep yönlü 
etkileri de yansıttığı tahmin edilmektedir. Türk lirasındaki değer kaybı ya da ithalat 
fiyatlarındaki bir artış, dayanıklı tüketim malı ithal talebini düşürmektedir. Değer kayıpları 
aynı zamanda, belirsizlik algısını güçlendirerek, iç talebi sınırlayıcı bir etkide de 
bulunmaktadır. Bu doğrultuda, modellerdeki ABD doları ve ithalat fiyatlarının esneklikleri, 
maliyetlerdeki yükseliş (düşüş) ile talepteki yavaşlama (hızlanma) olmak üzere iki zıt yönlü 
etkinin bileşkesini yansıtmaktadır. Bununla birlikte, sonuçlar maliyet yönlü etkilerin daha 
ağırlıkta olduğunu ortaya koymaktadır.  

Dayanıklı tüketim malları sektöründe toplam arz içinde ithalatın payının görece 
yüksek olmasına bağlı döviz kuru ve ithalat fiyatlarının bu güçlü etkisi, (ve bu etkilerin talep 
yönlü tesirleri de yansıtması) ithalatın yoğun olduğu sektörlere ilişkin talep göstergelerinin ve 
dayanıklı tüketim malı ithalat talebinin fiyatlar üzerindeki etkisinin gözlenmesini 
güçleştirmektedir. Nitekim, bulgular, dayanıklı tüketim malı ithalat talebi ile fiyatlar arasında 
zayıf bir ilişkiye işaret ederken, ağırlıklı olarak yurt içine üretim yapan mobilya sektöründeki 
talep gelişmelerinin anlamlı etkisine dikkat çekmektedir. Buna göre, mobilya sektöründe cari 
ay öncesi üç aylık dönemdeki üretim artışları (azalışları), dayanıklı tüketim malları 
enflasyonu üzerinde yukarı (aşağı) yönlü baskı oluşturmaktadır. Mobilya üretiminin dayanıklı 
tüketim malları yıllık enflasyonuna yaptığı katkılar, küresel krizin etkilerinin belirginlik 
kazandığı son dönem dışında buradan gelen etkinin çoğunlukla yukarı yönlü olduğunu ortaya 
koymaktadır. Dış talep etkisi ile ilgili olarak, bazı modellerde dayanıklı tüketim malı 
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enflasyonu üzerinde dayanıklı tüketim dış talebinin etkisi anlamlı bulunsa da, toplamda güçlü 
bir etkiden bahsetmek için elimizde çok fazla kanıt bulunmamaktadır. Ancak, sektörel bazda 
(beyaz eşya gibi) bu görünümün farklı olabileceği not edilmelidir. 

Beklentilerin etkisi incelendiğinde, gelecek altı aylık dönemde tüketicilerin dayanıklı 
mal satın alma ihtimali arttığında, bu durum dayanıklı tüketim malı enflasyonunu hemen 
hızlandırıcı yönde etkide bulunmakta ve talebin tüketici güvenine olan duyarlılığına işaret 
etmektedir. Yakın dönemdeki vergi indirimlerinin fiyatlara büyük ölçüde yansıdığı çalışmanın 
öne çıkan bir diğer bulgusudur. Son olarak, kısa dönemde dayanıklı tüketim malı fiyat 
gelişmelerini öngörebilmek amacıyla yapılan farklı öngörü ufuklarına dayalı öngörü 
performans analizleri, Model 5 ve 7_1’in gerçekleşmeleri öngörmede nispeten başarılı bir 
performans sergilediği yönünde sinyal vermektedir.   

Çalışmada edinilen ampirik bulgular Türkiye’de dayanıklı tüketim malı fiyatlarının 
seyrinde dış fiyat ve döviz kuru gelişmelerinin önemli etkisine işaret etmektedir. Sektörün 
dışa açık konumu ve bu doğrultuda toplam arz içinde ithalatın payının göreli yüksekliği bu 
gelişmede etkili olmakla birlikte, çalışmada bunun yapısal nedenleri üzerinde 
durulmamaktadır.22 Bu bağlamda, bir sonraki adımda yapısal bir model aracılığıyla 
Türkiye’de enflasyon dinamikleri üzerinde artan dışa açıklık ile küresel unsurların rolünün ve 
buradan gelen etkilerin son yıllarda değişip değişmediğinin araştırılması faydalı olacaktır. 

                                                 
22 Türkiye’nin üretim ve dış ticaret yapısındaki dönüşüm ile üretimin ithalat bağımlılığını artıran süreçler 
Yükseler ve Türkan (2008) ile Saygılı, Cihan, Yalçın ve Hamsici (2009) çalışmalarında incelenmektedir. Her iki 
çalışmanın bulguları firmaların kullandıkları girdilerin bileşiminde ithalatın payının yüksek ve bu payın son 
yıllarda artış eğiliminde olduğuna işaret etmektedir. Saygılı, Cihan, Yalçın ve Hamsici’ye (2009) göre, firmaları 
ithal ara ve sermaye malına yönlendiren faktörler arasında, yurt içi üretimin bulunmaması veya yetersizliği, 
kaliteli ve kesintisiz ürün temini ile dışarıdan ucuza temin edebilme gibi unsurların rolü dikkat çekmektedir. 
Ayrıca, yazarlar küresel ölçekte dış ticaretin yapısında yaşanan değişimin bir uzantısı olarak, ülkemizde sanayi 
sektörlerindeki uzmanlaşma yapısında gözlenen değişimi ithalata bağımlılık oranını artıran bir diğer unsur olarak 
ortaya koymaktadır. 
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EK 1. Dayanıklı Tüketim Temel Ekonomik Göstergelerindeki Gelişim: 2005-2009 

Bu bölümde, dayanıklı tüketim malları grubunda üretim, ithalat, ihracat, iç ve dış 
fiyatlar gibi temel ekonomik göstergelerin 2005 yılı sonrası dönemdeki gelişimi özetlemekte, 
konuya ilgi duyan okuyucular için sektöre ilişkin daha kapsamlı bilgi sunulması 
amaçlanmaktadır. Temel göstergelerdeki gelişim Tablo E1’de sunulmaktadır. 

Türk lirasındaki nominal değer kazancı ve ithalat fiyatlarının sabit seyriyle 2005 
yılında dayanıklı tüketim malları fiyatları üzerinde maliyet kaynaklı unsurlar aşağı yönlü bir 
görünüm sergilemiştir (Tablo E1). Aynı zamanda TL’deki değer kazancı ithalat talebini 
uyarmıştır (Tablo E1’den ithalat talebi ile döviz kuru gelişmeleri arasındaki ters yönlü ilişki 
diğer yıllarda da belirgin şekilde gözlenmektedir). Bu artış, ihracat miktarındaki artışla 
birlikte, 2005 yılında dayanıklı tüketim malları sektöründe talep koşullarının göreli olarak 
canlı olduğuna işaret etmektedir.  
 

2006 yılına gelindiğinde, Mayıs ayındaki dalgalanma ile birlikte döviz kurlarında 
önemli bir sıçrama yaşanmıştır. Bu durum, ihracatta rekabet gücünü artırırken, bu paralelde 
üretim de bir önceki yıla kıyasla yükseliş kaydedilmiştir. Öte yandan, TL’deki belirgin 
nominal değer kaybı ve bu dönemde gidilen parasal sıkılaşmanın etkisiyle ithalat talebinin 
artış hızı belirgin şekilde yavaşlamış, dayanıklı tüketim malı ithal talebi bir önceki yıla kıyasla 
ek bir ivmelenme kaydetmemiştir. İthalat fiyatlarının da bu dönemde yükselmesine rağmen, 
yurt içi fiyat artışı yüzde 2,8 olarak gerçekleşmiştir.  
 

2007 yılı sektörde üretim ve ihracatın artış hızının yavaşladığı bir yıl olmuştur. İthalat 
fiyatlarındaki yükseliş sürmüş, ancak TL’nin görece güçlü konumu, buradan gelen olumsuz 
etkiyi telafi etmiştir. İthalat miktarı 2006 yılına kıyasla yükselsede, bu otomobil dışında kalan 
dayanıklı tüketim mallarından kaynaklanmış, binek otomobil ithal talebi hafif gerilemiştir. 
Nitekim, yurt içi otomobil fiyatları da bu dönemde azalmıştır.  
 

Tablo E1: Dayanıklı Tüketim Malları Temel Ekonomik Göstergeler (Yıllık % Değişim1) 

 2005 2006 2007 2008 2009-Mayıs2 
1. Fiyatlar (TÜFE, Altın Hariç) 5,83 2,78 -4,21 3,19 -7,10 
2. İmalat sanayi üretimi - 8,83 3,39 -0,45 -19,75 
3. İthalat miktarı 10,57 0,41 7,29 -2,98 -25,81 
4. İhracat miktarı 14,84 15,39 4,01 -1,00 -30,11 
5. İthalat fiyatları 0,91 6,17 9,41 6,32 -10,06 
6. Döviz kuru sepeti (0,5*ABD Doları+0,5*Euro) -5,57 7,13 -4,56 3,81 21,16 
Kaynak: TÜİK, TCMB, Yazarın kendi hesaplamaları. 
(1) Fiyat endeksi dışındaki göstergeler için yıllık ortalamalara göre değişimdir. 
(2) Fiyat verisi Mayıs ayı sonundaki yıllık enflasyon rakamıdır. Diğer göstergeler için 2009 yılı ilk beş ayındaki ortalama endeksin, bir 
önceki yılın aynı dönemine kıyasla değişimidir. 

2008 yılında sektörde üretim, ithalat ve ihracattaki artışlar yerini azalışlara bırakmıştır. 
Genel izlenim dayanıklı tüketim malı toplam talebinin 2006 yılı sonrası dönemde kademeli 
bir yavaşlama eğilimi içerisine girdiğidir (Tablo E1). 2008 yılı dünya genelinde, uluslararası 
emtia fiyatlarındaki yükselişlerin belirginleştiği ve ithal enflasyon kaynaklı olarak tüketici 
fiyatları enflasyonunun hızlandığı bir dönem olmuştur. Bu durum, dayanıklı tüketim malları 
için de geçerli olmuş, ithalat fiyatları 2006-2007 dönemindeki yükseliş eğilimini 2008 yılında 
da sürdürmüştür. Ancak, toplam talep koşullarındaki yavaşlama, buradan gelen etkinin yurt 
içi fiyatlara yansımasını sınırlamıştır.  



 22

2008 yılının son çeyreğinde global krizin yurt içine olan etkilerinin belirginleşmesiyle, 
sektördeki iktisadi faaliyet derin bir gerileme eğilimine girmiştir++ (Tablo E1). TL oldukça 
yüksek bir oranda değer kaybetmiş, ancak bu dönemde gerek ithalat fiyatlarında gerekse 
toplam talepteki keskin gerilemeyle, döviz kurundan fiyatlara olan geçişkenlik geçmiş 
dönemlere kıyasla daha düşük düzeylerde kalmıştır. 2009 yılı Mart ayında daralan iç talebi 
yeniden canlandırmak amacıyla belirli dayanıklı tüketim mallarında ÖTV ve KDV oranlarının 
geçici olarak düşürülmesinin de etkisiyle, Mayıs ayı itibarıyla bu grupta yurt içi fiyatlar bir 
önceki yılın yüzde 7,1 oranında altında gerçekleşmiştir. 

 
 

Ek 2: Öngörü Hatası İstatistikleri Bazında Model Sıralamaları 
 

Tablo E2.1. Örneklem Dışı Model Öngörü Performansları 
 

Örneklem: 2005:07-2008:07 
Öngörü dönemi: 2008:08-2009:05 
Öngörü gözlem sayısı: 10 

RMSE MAD MAPE THEIL- IC 

Sıralama     
1 M7_1 M7_1 M7_1 M7_1 
2 M7 M3 M3 M3 
3 M3 M7 M7 M7 
4 M4 M4 M4 M4 
5 M5 M5 M5 M5 
6 M2 M2 M2 M2 
7 M6_1 M6_1 M6_1 M6_1 
8 M1 M1 M1 M1 

Örneklem: 2005:07-2008:12 
Öngörü dönemi: 2009:01-2009:05 
Öngörü gözlem sayısı: 5 

    

Sıralama     
1 M5 M5 M5 M3 
2 M3 M3 M3 M5 
3 M4 M1 M1 M4 
4 M1 M4 M4 M6_1 
5 M7 M7 M7_1 M1 
6 M2 M7_1 M2 M7 
7 M7_1 M2 M7 M2 
8 M6_1 M6_1 M6_1 M7_1 

Örneklem: 2005:07-2009:02 
Öngörü dönemi: 2009:03-2009:05 
Öngörü gözlem sayısı: 3 

    

Sıralama     
1 M5 M5 M5 M7_1 
2 M4 M7_1 M3 M7 
3 M3 M3 M7_1 M6_1 
4 M7 M7 M7 M5 
5 M7_1 M4 M2 M3 
6 M2 M2 M1 M4 
7 M1 M1 M4 M1 
8 M6_1 M6_1 M6_1 M2 

Not: Tabloda sıralama en düşük hata öngörü değerinden en yükseğe şeklindedir. Diğer bir ifadeyle, 
sıralama arttıkça ilgili modellerin öngörü performansı kötüleşmektedir.  

 

                                                 
++ Krizin ekonomi genelinde temel ekonomik göstergeler üzerindeki etkisine dair daha kapsamlı bilgi için 
bakınız Yükseler (2009). 
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Tablo E2.2 Örneklem İçi Model Öngörü Performansları 
 

Örneklem: 2005:07-2008:07 
Öngörü dönemi: 2008:08-2009:05 
Öngörü gözlem sayısı: 10 

RMSE MAD MAPE THEIL- IC 

Sıralama     
1 M5 M5 M5 M5 
2 M4 M4 M4 M4 
3 M7_1 M7_1 M2 M7_1 
4 M7 M7 M7_1 M7 
5 M2 M2 M6_1 M2 
6 M3 M3 M7 M3 
7 M6_1 M6_1 M3 M6_1 
8 M1 M1 M1 M1 

Örneklem: 2005:07-2008:12 
Öngörü dönemi: 2009:01-2009:05 
Öngörü gözlem sayısı: 5 

    

Sıralama     
1 M5 M5 M5 M5 
2 M4 M4 M1 M4 
3 M3 M3 M3 M3 
4 M7 M7_1 M4 M7 
5 M7_1 M1 M6_1 M7_1 
6 M2 M7 M2 M2 
7 M1 M2 M7 M1 
8 M6_1 M6_1 M7_1 M6_1 

Örneklem: 2005:07-2009:02 
Öngörü dönemi: 2009:03-2009:05 
Öngörü gözlem sayısı: 3 

    

Sıralama     
1 M5 M5 M5 M5 
2 M4 M7_1 M3 M4 
3 M7 M7 M4 M7 
4 M7_1 M4 M2 M7_1 
5 M3 M3 M1 M3 
6 M2 M2 M7 M2 
7 M1 M1 M6_1 M1 
8 M6_1 M6_1 M7_1 M6_1 

Not: Tabloda sıralama en düşük hata öngörü değerinden en yükseğe şeklindedir. Diğer bir ifadeyle, 
sıralama arttıkça ilgili modellerin öngörü performansı kötüleşmektedir. 
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Ek 3: Veri Tanımları 
 
Denklemlerde Yer Alan Değişkenler Veri Tanımı ve Kaynağı 

TÜFEDay
tP _  Dayanıklı tüketim malları (altın hariç) tüketici fiyat endeksi 

(2003=100), TCMB.  

ÜFEDay
tP _  Dayanıklı tüketim malları imalat sanayi fiyat endeksi (2003=100), 

mevsimsel etkilerden arındırılmış, TCMB. 

te  $/TL kuru, TCMB-EVDS. 

M
tP  

Dayanıklı tüketim malı ithalat birim değer endeksi (BEC, 
2003=100), ABD Doları cinsinden, mevsimsel etkilerden 
arındırılmış, TCMB-EVDS ve yazarın kendi hesaplamaları. 

ABD Doları $/TL kurundaki aylık değişim, TCMB-EVDS. 

Vergi Kukla Değişkeni Dayanıklı tüketim malları üzerindeki ağırlıklı ortalama vergi 
oranındaki aylık değişim, yazarın kendi hesaplamaları. 

Day. İthalat Fiyatları ABD Doları Bazlı 

ABD Doları cinsinden mevsimsel etkilerden arındırılmış dayanıklı 
tüketim malı ithalat birim değer endeksinin (BEC, 2003=100) 
aylık yüzde değişimi, TCMB-EVDS ve yazarın kendi 
hesaplamaları. 

Day. İthalat Fiyatları TL Bazlı 

TL cinsinden mevsimsel etkilerden arındırılmış dayanıklı tüketim 
malı ithalat birim değer endeksinin (BEC, 2003=100) aylık yüzde 
değişimi, TCMB-EVDS ve yazarın kendi hesaplamaları (ithalat 
birim değer verisinin orjinal hali ABD doları cinsindendir. TL 
bazlı ithalat birim değer endeksi hesaplanırken, her ayın endeks 
değeri ilgili aydaki ABD Doları ile çarpılmıştır). 

Day.Tüketim Malı Satın Alma Bek. 

Gelecek 6 aylık dönem içerisinde dayanıklı tüketim malı satın alma 
ihtimaline (Tüketici Eğilim Anketi, Soru 8) ilişkin ağırlıklandırılmış 
yayılma endeksi, mevsimsel etkilerden arındırılmış, aylık yüzde 
değişim, TCMB-EVDS ve yazarın kendi hesaplamaları. 

Day. Tüketim İthalat Miktarı 
Mevsimsel etkilerden arındırılmış dayanıklı tüketim malı ithalat 
miktar endeksinin (BEC, 2003=100) aylık yüzde değişimi, 
TCMB-EVDS ve yazarın kendi hesaplamaları. 

Mobilya Üretimi 
Mevsimsel etkilerden arındırılmış mobilya imalatı sanayi üretim 
endeksinin (2005=100) aylık yüzde değişimi, TCMB-EVDS ve 
yazarın kendi hesaplamaları. 

Day. Tüketim İhracat Miktarı 
Mevsimsel etkilerden arındırılmış dayanıklı tüketim malı ihracat 
miktar endeksinin (BEC, 2003=100) aylık yüzde değişimi, 
TCMB-EVDS ve yazarın kendi hesaplamaları. 

Not: Tabloda sunulan tüm değişkenler aylık bazdadır. 

 


