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Türkiye’de Enflasyon: Sektörel ve Uluslararası Bazda 

 Karşılaştırmalı Bir Analiz ve Öne Çıkan Noktalar± 

 

Selen Başer Sevim Kösem Fethi Öğünç 

 

Bu çalışmada Türkiye’de enflasyonun Avrupa Birliği ülkelerine kıyasla yüksek seyrinde öne 

çıkan alt kalemler tespit edilmiş; alkol-tütün, enerji, işlenmemiş gıda ve yemek hizmetleri 

gruplarında fiyatların yakın dönemde hem yurt içi genel fiyat endeksine hem de yurt dışı ilgili 

sektör fiyat endeksine kıyasla daha hızlı oranda arttığı gözlenmiştir. Bir sonraki adımda Türkiye’deki düşük 

göreli fiyat seviyesinin enflasyonun yüksek seyrindeki rolü incelenmiştir. Sonuçlar, göreli fiyat seviyesinin 

diğer ülkelere kıyasla düşük olmasının kısmi bir açıklayıcı güce sahip olduğunu göstermiş ve enflasyonun 

yüksek seyrinde Türkiye’ye özgü yapısal faktörlerin rolüne işaret etmiştir. Bu çerçevede, alkol-tütün, enerji 

ve gıda kalemlerinde vergi politikası, dışa bağımlılığa bağlı etkiler ve sektörel rekabet yapısı gibi konulara 

dikkat çekilmiştir.  

In this note, the subsectors that stand out in the higher surge of inflation in Turkey 

relative to European Union countries are identified; and alcohol-tobacco, energy, 

unprocessed food and catering services price indices are observed to display higher increases relative to 

both domestic aggregate price index and international price index of the same sector in the recent period. 

Then, the role of low relative price on the high course of inflation is analyzed. Results show that having a 

low level of price relative to other countries has partial explanatory power and indicate the relevance of 

structural factors that are specific to Turkey in explaining the high course of inflation. In this framework, for 

the subsectors of alcohol-tobacco, energy and food, attention is drawn on the issues like tax policy, effects 

resulting from import dependence and sectoral competition.  

                                                 
±
 Çalışmaya olan değerli katkılarından dolayı A. Hakan Kara, Y. Soner Başkaya, M. Utku Özmen, Cem Çebi, Gökhan Yılmaz ve çalışmanın hakemlerine 

teşekkür ederiz.  
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Türkiye

AB27

1. Giriş  

Türkiye’de enflasyon 1990’lı yıllardaki ortalama yüzde 80 seviyelerinden 2000’li yıllarda tek 

haneli düzeylere gerilemiş olsa da gelişmekte olan ülkeler ile kıyaslandığında hala yüksek bir 

seviyededir. 2004-2011 döneminde seçilmiş başlıca gelişmekte olan ülkelerde enflasyon ortalama 

yüzde 6 düzeyinde olurken, anılan dönem için Türkiye’de yıllık enflasyon ortalama yüzde 8,6 

olarak gerçekleşmiştir (Grafik 1). Benzer şekilde Türkiye’nin AB’ye uyum sürecinden hareketle 

tüketici enflasyonunun zaman içindeki gelişimi AB ülkeleri ile kıyaslandığında, genel olarak 

enflasyonun AB ülkelerindeki en yüksek enflasyon oranına yakın ya da bunun üzerinde seyrettiği 

gözlenmektedir (Grafik 2).  

Bu görünüm çerçevesinde çalışmada Türkiye’de enflasyonun diğer ülkelere kıyasla yüksek 

seyri alt gruplar bazında incelenmekte ve bazı faktörlere yönelik gözlemler sunulmaktadır. 

Çalışma muhtemel yapısal nedenlere yönelik detaylı bir analiz sunmak yerine, enflasyondaki 

yüksek seyre temel oluşturan alt kalemlere dikkat çekerek, konunun kamuoyunda daha fazla 

tartışılmasını sağlamayı ve belirtilen konularda daha kapsamlı çalışmalar için bir başlangıç 

noktası sunmayı amaçlamaktadır.  

Grafik 1: Gelişmekte Olan Ülkeler Ortalama Yıllık 

Tüketici Enflasyonu (2004-2011) 
Grafik 2: AB27 ve Türkiye’de Enflasyonun Gelişimi  

(Yıllık Yüzde Değişim) 

 

 

*Fas’ın 2004-2010 arasındaki ortalama yıllık enflasyon oranıdır. 

Kaynak: Bloomberg. 

*Avrupa Birliği’ne üye 27 ülke arasında aylık frekansta en düşük yıllık enflasyon 

ile en yüksek yıllık enflasyonu temsil etmektedir.  
Kaynak: Eurostat. 

2. Enflasyonun Yüksek Seyrinde Öne Çıkan Alt Kalemler 

Türkiye’de enflasyonda gözlenen yüksek seyrin temelde hangi alt gruplardan kaynaklandığını 

belirlemek için göreli fiyat gelişmeleri hem yurt içi hem de uluslararası boyutta (AB ülkelerine 

kıyasla) incelenmiştir (Grafik 3 ve 4). İnceleme temel alt gruplar bazında yapılmış, grafikler de 

hizmet ve temel mal gibi ana gruplarla birlikte, fiyatları hem yurt içi hem de uluslararası boyutta 

hızlı artan alt kalemlere yer verilmiştir. Göreli fiyatların uluslararası boyutta incelenmesinin 

nedeni, yurt içinde fiyat artışı gösteren sektörlerin aslında yurt dışında da benzer bir seyir 

izleyebileceğidir. Böyle bir durumda yurt içi sektördeki enflasyon gelişmeleri yapısal bir durumdan 
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ziyade görece dışsal bir gelişmenin etkisini yansıtabilecektir. Bu notun amacı sektörlere özgü 

yapısal unsurların rolünü anlamaya yönelik olduğu için fiyat gelişmelerinin yurt dışı ilgili sektör 

fiyat gelişmeleri ile de karşılaştırılması önemlidir. 

Yurt içi göreli fiyat ( ,  yurt içi  sektörü fiyat endeksi,  yurt içi genel fiyat endeksi 

olmak üzere), sektör fiyatlarının (örneğin, hizmet, enerji vb.) fiyatlar genel düzeyine kıyasla seyrini 

ölçmektedir. Karşılaştırmalarda fiyatlar genel düzeyi için Harmonize Tüketici Fiyat Endeksi 

(HTFE) kullanılmıştır.
1
 Bunun başlıca nedeni ülke karşılaştırmalarında hesaplama yöntem ve alt 

sektör tanım farklılıklarından kaynaklanabilecek olası etkileri ortadan kaldırmaktır. Grafik 3’te 

dikey eksen ilgili sektörün 2011 yılı ortalama fiyat endeksinin aynı yıl ortalama genel tüketici fiyat 

endeksine oranını göstermektedir. Örneğin, enerji sektörü için 1,23 değeri yurt içinde enerji grubu 

göreli fiyatının 2004 yılı seviyesine kıyasla yüzde 23 arttığına işaret etmektedir.
2
 Diğer bir ifade ile 

yurt içinde enerji fiyatları 2004-2011 döneminde genel tüketici fiyatlarının 1,23 katına çıkmıştır. 

Uluslararası göreli fiyat ise söz konusu sektörün yurt içi fiyat endeksinin AB’nin aynı sektör fiyat 

endeksine oranıdır ( ,  yurt dışı  sektörü fiyat endeksi). Bu bağlamda Grafik 3’te yatay 

eksen 2011 yılı itibarıyla uluslararası sektörel göreli fiyatın 2004’teki seviyesine kıyasla hangi 

düzeye geldiğini göstermektedir. Enerji için 1,38 değeri söz konusu dönemde yurt içi enerji 

grubunun AB’ye kıyaslı fiyatının yüzde 38 arttığını göstermektedir.  

Grafik 3: 2011 Yılı Göreli Fiyat Düzeyi (2004=1) 

(Yurtiçi ve Uluslararası)  
Grafik 4: 2011 Yılı Göreli Fiyat Düzeyi (2007=1)  

(Yurtiçi ve Uluslararası) 

  
Not: Temel mallar (alkol-tütün, altın, enerji ve gıda dışında kalan mallar) Eurostat’ın sınıflandırmasına göre “enerji hariç sanayi malları” grubuna denk gelmektedir.  
Kaynak: Eurostat. 

                                                 
1
 HTFE AB’ye üye ülkeler için Avrupa İstatistik Enstitüsü tarafından ülkeler arasındaki yöntemsel farklılıklar uyumlaştırılarak hesaplanan tüketici fiyat 

endeksidir. TÜFE ile HTFE arasındaki temel farklar sahibince kullanılan mülklerin ele alınış biçimi, hane halkı harcamalarının kapsamı, nihai tüketici 
fiyatından vergilerin arındırılması ve hizmetlerin ölçümü ile kapsamı olarak belirtilebilir. Ayrıca kalite düzeltimi ve madde seviyesindeki verinin toplulaştırılma 
yöntemi de söz konusu iki endeks arasında farklılaşmaya yol açabilmektedir. Daha detaylı bilgi için bkz. HICP-CPI Differences, European Commision 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/hicp/documents/Tab/Tab/HICP-CPI%20DIFFERENCES). Türkiye için söz konusu fiyat endekslerine dair 
yıllık enflasyon değerleri 2004 yılı için farklılaşırken, farkın sonraki dönemlerde oldukça azaldığı ve 2007 yılı ile birlikte de ortadan tamamen kalktığı 
gözlenmektedir. 
2
 Göreli fiyat seviyesi hesaplanırken her endeks 2004 yılında 100 değerini almakta, dolayısıyla her alt kalem için göreli fiyat seviyesi 2004 yılında 1 olarak 

kabul edilmektedir.  
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http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/hicp/documents/Tab/Tab/HICP-CPI%20DIFFERENCES


 

 

Sayı: 2012-20 / 09 Ağustos 2012 

 
Ekonomi Notları                   4 

 

Bir sektörün Grafik 3 ve 4’te sağ üst bölgede yer alması, bu sektörde fiyatların hem yurt içi 

genel fiyatlar düzeyine hem de yurt dışı ilgili sektör fiyatlarına kıyasla daha yüksek bir oranda 

arttığına, dolayısıyla bu sektörün tüketim payına da bağlı olarak Türkiye’de enflasyonun yüksek 

seyrinde önemli bir rol oynayabileceğine işaret etmektedir. 

Grafik 3’ten 2011 yılı itibarıyla fiyat artışları enflasyona kıyasla en hızlı olan sektörlerin alkol-

tütün, enerji ve yemek hizmetleri grupları olduğu izlenmektedir. Öte yandan, gıda ve hizmet 

grupları fiyat endekslerinin fiyatlar genel düzeyinden belirgin bir şekilde farklılaşmadığı ve temel 

mallarda fiyat artışlarının genel tüketici fiyatlarına kıyasla daha düşük olduğu gözlenmektedir. 

Tüm alt kalemlerde fiyatlar söz konusu dönemde AB’ye kıyasla daha hızlı artarken, enerji, 

işlenmiş gıda ve temel mallarda söz konusu artış diğer sektörlere göre daha yavaştır. Bu 

çerçevede, 2004 yılı baz alındığında hem yurt içi genel fiyat düzeyine hem de uluslararası 

sektörel fiyatlara oranla belirgin olarak daha fazla artan grupların alkol-tütün, enerji, gıda ve 

yemek hizmetleri olduğu izlenmektedir. Daha yakın dönem fiyat dinamikleri (2007 seviyesine 

kıyasla) incelendiğinde ise tüketici enflasyonunun yüksek seyrine sırasıyla en fazla alkol-tütün, 

enerji ve gıda kalemlerinin katkı sunduğu anlaşılmaktadır (Grafik 4). Gıda kalemindeki bu 

görünümün daha ziyade işlenmemiş gıda kaleminden kaynaklandığı, yakın dönemde yurt içi 

işlenmemiş gıda fiyatlarındaki artışların yurt dışına kıyasla belirgin olarak daha hızlı olduğu dikkat 

çekmektedir. Ayrıca, alt gruplar detayında yapılan incelemelerde, hizmet alt grupları arasında 

heterojen bir yapı olduğu ve yemek hizmetleri kanalıyla lokanta ve otel hizmetleri grubu göreli 

fiyatlarının yüksek değerler aldığı kaydedilmiştir (Grafik 4).
3

 Özetle, incelemelerde tüketici 

fiyatlarının yüksek seyrinde alkol-tütün, enerji, işlenmemiş gıda ve yemek hizmetleri 

gruplarındaki fiyat gelişmeleri öne çıkmaktadır.
4

 Bu kalemlerden ilk ikisi ilgiyi 

yönetilen/yönlendirilen nitelikteki mallara, diğer ikisi de gıda ve dolayısıyla tarım-hayvancılık 

uygulamalarına çekerek, bu alanlarda orta-uzun vadeli bir perspektifle geliştirilecek kamu 

politikalarının önemine işaret etmektedir.  

3. Fiyat Seviyesinin Rolü 

Bir önceki bölümde endeks düzeylerinin yakın dönem gelişmelerinden bahsedilmiş ve bazı alt 

kalemlerde fiyatların daha hızlı arttığına dolayısıyla bu alt kalemlerde enflasyonun görece daha 

yüksek seviyelerde gerçekleştiğine değinilmiştir. İktisat yazınında fiyat artış oranlarının ülkeler 

arasında farklılaşmasında etkili olan bir faktör olarak görece düşük fiyat düzeyleri gösterilmektedir 

(Andersson ve diğerleri, 2009; Égert, 2007; Honohan ve Lane, 2007; Rogers ve diğerleri, 2001). 

İkinci bölümdeki analiz göreli fiyat seviyesinden ziyade endeks oranlarının değişiminden 

                                                 
3
 Grafiklerde sunulan hizmet kalemi toplam hizmet fiyatlarıdır. Yemek hariç hizmet grubu fiyatları hizmetin altında ve solunda yer almaktadır. Bu da fiyatların 

yurtiçi genel fiyat düzeyine kıyasla yavaş, yurtdışı aynı sektöre kıyasla hızlı arttığı anlamına gelmektedir. Bu bağlamda yemek ve yemek hariç olarak 
bakıldığında, hizmeti yukarı çeken alt kalemin yemek hizmetleri olduğu gözlenmektedir.   
4 İlgili kalemlerin tüketici enflasyonuna olan katkısı tüketim payları ölçüsünde olmaktadır. Bu bağlamda katkı bazında değerlendirebilmek açısından alkol-

tütün, enerji, işlenmemiş gıda ve yemek hizmetleri kalemlerinin analiz edilen dönemde endeks içindeki ortalama ağırlıklarının sırasıyla 5,2, 14,5, 13 ve 4,8 
olduğu belirtilmelidir. Bu çerçevede, enerji ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki gelişmelerin enflasyona etkisi diğer kalemlere kıyasla daha belirgin olabilmektedir.    
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bahsederken, bu bölümde göreli fiyat seviyesi enflasyon ilişkisi mal ve hizmet alt kalemleri için 

incelenmektedir. Diğer bir ifadeyle, bu bölüm “Türkiye’de fiyatların daha hızlı artıyor olmasının 

nedeni fiyat seviyesinin diğer ülkelere kıyasla düşük olması ile ilişkili olabilir mi?” sorusuna cevap 

bulmaya çalışacak ve fiyat seviyesinin ima ettiği enflasyon oranına dair basit bir analiz sunacaktır.  

 Tablo 1’de Türkiye’nin AB ülkelerine kıyasla göreli fiyat seviyesi sunulmaktadır. İlk olarak 

ekonomi geneli fiyat seviyesi esas alındığında, 2011 yılında AB ortalaması 100 iken, Türkiye 56 

ile AB’ye kıyasla daha düşük bir fiyat seviyesine sahiptir.
5
 İkinci olarak bu düşük seviye mallardan 

ziyade hizmet fiyatlarından kaynaklanmaktadır. Tüketici hizmetlerinde fiyat seviyesi 48,9 iken, 

tüketim mallarında fiyat seviyesi 78,5’tir. Bu bağlamda, yazında yer alan gelişmekte olan ülkelerin 

genelde hizmet fiyat seviyesinin düşüklüğü nedeniyle gelişmiş olanlara kıyasla daha düşük fiyat 

seviyesine sahip oldukları gözlemi Türkiye için de geçerlidir.
6
 Son olarak tüketici temel mal ve 

hizmet grupları arasında haberleşme hizmetlerinden sonra ortalama enflasyon oranı en düşük 

grup olan dayanıklı tüketim mallarında fiyatların 2011 yılı itibarıyla AB ortalamasına görece yakın 

bir seviyede olduğu gözlenmektedir.  

 Tablo 1. Türkiye’nin Mal ve Hizmet Ayrımında Göreli Fiyat Seviyesi 

Genel Fiyat Seviyesi (GSYİH kapsamında) 

 2004 2007 2010 2011 

 54,3 59,6 63,1 56,0 

2011 Yılı Tüketim Malları Fiyat Seviyesi 

 Tüketim Malları Dayanıksız Mallar Yarı-Dayanıklı Mallar Dayanıklı Mallar 

 78,5 79,4 66,7 88,1 

2011 Yılı Hizmet Fiyat Seviyesi 

 Toplam Hizmetler Tüketici Hizmetleri Kamu Hizmetleri  

 43,2 48,9 36,0  

Kaynak: Eurostat. 

Ülke örnekleri incelendiğinde, Avrupa Birliği’ne üyelik sürecindeki ülkelerde ortalama fiyat 

düzeyinin AB ülkelerine kıyasla daha düşük olduğu bir durumda, fiyatların AB ortalama fiyat 

seviyesine yakınsama eğilimi gösterdiği, bunun da genel fiyat seviyesinde ek bir artışa neden 

olduğu görülmektedir.
7
 Rogers ve diğerleri (2001)’de bahsedildiği üzere sadece düşük fiyat 

seviyesine bağlı olan enflasyon artışları fiyatlar yakınsayana kadar süreceğinden geçici olacaktır. 

Ancak, ticarete konu olmayan sektörlerdeki fiyat yakınsama süreci ülkeye özgü dinamiklere bağlı 

                                                 
5
 Türkiye için sunulan söz konusu fiyat seviyesi genel ekonomiyi (milli gelir bakış açısıyla) yansıtmaktadır. Ayrıca TÜİK, EUROSTAT ve OECD işbirliğiyle 

yürütülen Satın Alma Gücü Paritesi çalışmaları çerçevesinde tüketim mal ve hizmetleri için ortalama fiyat düzeyi de hesaplamaktadır. Ancak, bu hesaplamaya 
dair geriye dönük düzenli veri bulunmadığından analizlerde kullanılamamıştır. 
6
 Yazında hizmet fiyatlarının gelişmekte olan ülkelerde neden düşük olduğuna dair en yaygın kullanılan açıklama Balassa (1964) ve Samuelson (1964) 

hipotezidir. Bunun dışındaki diğer açıklamalar; Bhagwati (1984) tarafından öne sürülen gelişmekte olan ülkelerdeki düşük sermaye-işgücü rasyosu ve 
Bergstrand (1991) tarafından tartışılan talep etkisi (kişi başına gelir düzeyi) olarak öne çıkmaktadır. Söz konusu açıklamalara dair detaylı bir tartışma için bkz. 
Égert (2007). 
7
 Bunun nedenleri arasında dış ticarete konu olan mallarda verimlilik ve kalite artışına bağlı göreli fiyat değişimleri, dış ticarete konu olmayan mal gruplarında 

gözlenen kalite artışlarına bağlı fiyat ayarlamaları ve AB mevzuatına uyuma bağlı olarak gözlenen fiyat gelişmeleri gelmektedir. Bunlara ek olarak Égert ve 
diğerleri (2003), tüketici sepetinde kalemlerin farklı ağırlıklara sahip olmasının, yönetilen fiyatların varlığının ve ağırlığının ülkeler arasında farklılık 
göstermesinin ve AB üye ülkelerinde farklı dolaylı vergi oranları uygulanmasının ülkeler arası fiyat seviyesinde farklılaşmaya sebep olduğunu tartışmaktadır. 
Ancak ekonomik kalkınma sağlandıkça, piyasalar serbestleştikçe ve kamu maliyesinde standart uygulamalar sağlandıkça ülkelerin fiyat seviyelerinin 
yakınsayacağını belirtmektedir. Bunun yanında, Stavrev (2009) AB mevzuatına uyum kapsamında yönetilen fiyat ve dolaylı vergi değişimlerinin yurt içi 
enflasyonun yükselmesine katkı sunduğunu önermektedir.   
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olduğundan farklı fiyat seviyeleri görece uzun bir süre gözlenebilecek ve enflasyonun seyrinde 

etkili olacaktır.  

Bu görünüm çerçevesinde, bu kısımda, AB üyesi 27 ülke ve Türkiye için 2004-2011 yılları 

ortalama enflasyonu ile göreli fiyat seviyesi arasındaki ilişkiyi inceleyen basit bir analiz 

sunulmaktadır. Bahsedilen ilişki Grafik 5 ve 6’da sırasıyla tüketici malları ve hizmetleri için 

gösterilmektedir.
8
 Beklendiği üzere ortalama enflasyon ile fiyat seviyesi arasında ters orantılı bir 

ilişki söz konusudur. Bir başka deyişle, göreli fiyat düzeyi arttıkça fiyatların artış hızı 

yavaşlamaktadır. Bu bağlamda AB’ye üyelik sürecinde Türkiye’de fiyatların daha hızlı bir biçimde 

artması belli ölçüde anlaşılabilir bir durumdur. Ancak, hem tüketici malları hem de tüketici 

hizmetleri için fiyat seviyesi Türkiye’den düşük olup, daha düşük enflasyon ortalamasına sahip 

ülkeler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, Türkiye diğer ülkeler ile kıyaslandığında hem mallarda 

hem de hizmetlerde söz konusu doğrusal ilişkiden en yüksek oranda farklılaşan enflasyon 

ortalamasına sahiptir. Bu durum Türkiye için enflasyonun düşük fiyat seviyesi ile 

ilişkilendirilebilecek kısmının görece sınırlı bir oranda olduğuna işaret etmektedir. 

Grafik 5: Tüketici Malları Enflasyonu ve Göreli Fiyat 
Düzeyi İlişkisi 

Grafik 6: Tüketici Hizmetleri Enflasyonu ve Göreli Fiyat 
Düzeyi İlişkisi 

  Kaynak: Eurostat. 

Analiz döneminde Türkiye’de ortalama enflasyon tüketici mallarında yüzde 8,4 olurken, tüketici 

hizmetlerinde yüzde 8,9’dur. Grafik 5 ve 6’da sunulan doğrusal denklemler kapsamında fiyat 

seviyesinin ima ettiği ortalama tüketici malları enflasyonu yüzde 4,1, tüketici hizmetleri enflasyonu 

ise yüzde 4,6 olarak hesaplanmaktadır. Tahminlere göre hizmet grubu fiyat seviyesinin ima ettiği 

enflasyon oranı, fiyatları AB ortalamasına daha yakın olan mal grubu fiyat seviyesinin ima ettiği 

enflasyon oranından yaklaşık 0,5 puan daha yüksektir. Bu durum hizmet fiyatlarında, fiyatlar AB 

                                                 
8
 Göreli fiyat düzeyine dair veri, çalışmada analiz edilen alt kalemler detayında (örneğin işlenmemiş gıda ya da enerji gibi) mevcut olmadığından yapılan 

analiz bu gruplar ile sınırlı kalmıştır.  
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ortalamasına yakınsayana kadar, fiyat düzeyine bağlı olarak mallara kıyasla daha yüksek artış 

oranlarının gözlenebileceğine işaret etmektedir.  

Sektörlerin tüketim sepeti içindeki payları dikkate alındığında Türkiye için fiyat seviyesinin ima 

ettiği yıllık ortalama HTFE artışı yüzde 4,2 olarak hesaplanmaktadır. Dolayısıyla, 2004-2011 

yıllarında ortalama yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşen enflasyonun bir kısmı düşük fiyat seviyesi 

ile ilişkilendirilebilmektedir.
9
 Sonuç olarak, hem fiyat seviyelerinin ima ettiği enflasyon oranlarının 

gerçekleşmeleri kısmen açıklayabilmesi hem de ikinci bölümde özetlendiği üzere son yıllarda 

Türkiye’de daha hızlı oranda artan grupların çoğunlukla mal grubuna dair olması, ilgiyi fiyat 

seviyesinden ziyade sektöre ve ülkeye özgü yapısal unsurların rolüne çekmektedir.  

4. Yüksek Seyirde Öne Çıkan Sektörlere Dair Gözlemler  

Düşük fiyat seviyesinin enflasyonun görece yüksek seyrini açıklamada yeterli olmamasından 

hareketle, bu bölümde tüketici enflasyonunun yüksek seyrinde öne çıkan bazı alt kalemlere dair 

yapısal hususlar paylaşılmaktadır.  

(i) Alkollü İçecekler ve Tütün Ürünleri Fiyatları: Türkiye’de alkollü içecek ve tütün ürünlerinde 

vergi oranları sıklıkla değiştirilmekte, bu alt kalem maliye politikası-enflasyon ilişkisinde önemli bir 

yer tutmaktadır.
10

 Fiyatları yönlendirilen bu kalemin önemini daha iyi anlayabilmek adına Tablo 

4’de 2011 yılsonu itibarıyla belirli ürünlerden alınan özel tüketim vergisinin (ÖTV) merkezi yönetim 

bütçe gelirleri ile toplam ÖTV tutarı içindeki payları sunulmuştur. Buna göre, ÖTV gelirinin 

yaklaşık yarısı petrol ve doğal gaz ürünlerinden, yüzde 31’i ise, yüzde 25’i tütün mamulleri yüzde 

6’sı alkollü içecekler olmak üzere, alkollü içecekler ve tütün mamullerinden gelmektedir.  

Tablo 4. Alt Kalem Bazında 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe 
Gelirleri ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Payları 

 Merkezi Yönetim Bütçe 
Gelirleri İçindeki Payı 

ÖTV İçindeki 
Payı 

ÖTV 0,22 1,00 

   Petrol ve Doğal Gaz Ürünleri 0,11 0,52 

   Alkollü İçkiler ve Tütün Mamulleri 0,07 0,31 

   Diğer* 0,04 0,17 

*Motorlu taşıtlar, kolalı gazozlar, dayanıklı tüketim ve diğer mallar ile 6111 S.K(3-8) Md. 

kapsamında tahsil olunan ÖTV kalemlerini içermektedir. 
Kaynak: Maliye Bakanlığı. 

 

  

                                                 
9
 Rogers ve diğerleri (2001) ülkeler arasındaki enflasyon farklılığını açıklamada göreli fiyat seviyesine ek olarak göreli gelir düzeyini ve ticarete açıklık, çıktı 

açığı ve milli gelir büyümesi gibi ülkeye özgü değişkenleri de analize dâhil etmiştir. Yazarlar fiyat seviyesindeki farklılığın ülkeye özgü diğer değişkenlere 
kıyasla enflasyonu açıklamada daha sınırlı katkıda bulunduğunu göstermiştir. 
10

 Benzer bir görünüm AB üyelik sürecinde bazı ülkelerde de söz konusudur. Eurostat (2009) 2000-2007 döneminde alkol ve tütün tüketiminden alınan 
verginin GSYİH’ya oranının en çok arttığı ülkelerin sırasıyla Bulgaristan, Romanya ve Slovakya olduğunu göstermektedir. 
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ÖTV’ye tabi ürünlerin genelinde, nihai satış fiyatı üretici fiyatının üzerine ÖTV ve bunların 

üstüne katma değer vergisi (KDV) eklenerek elde edilmektedir.
11

 Ancak, tütün ürünlerinde diğer 

ürünlerden farklı olarak, ÖTV’nin matrahı üretici değil nihai satış fiyatıdır. Bu da, ÖTV’den KDV, 

KDV’den ÖTV alınan doğrusal olmayan bir vergileme yöntemine yol açmaktadır. ÖTV oranı ile 

nihai tüketici fiyatı arasındaki doğrusal olmayan ilişki neticesinde nispi ÖTV oranının seviyesi 

yükseldikçe, orandaki her bir birimlik artış nihai tüketici fiyatlarını öncekine kıyasla daha yüksek 

oranda artırmaktadır.
12

 Başka bir ifadeyle, tütün ürünlerinde uygulanan vergileme yöntemi, alkollü 

içecekler ve tütün ürünleri endeksinde büyük oranlı seviye kaymalarına yol açabilmektedir. Bunun 

yanında, son yıllarda vergi gelirlerini artırma konusunda alınan önlemlerin başında alkollü içecek 

ve tütün mamullerinde ÖTV ayarlamalarının geldiği gözlenmekte, bu durum tüketici enflasyonunu 

olumsuz yönde etkilemektedir (Grafik 5). 

2005-2011 yılları arasında alkollü içecekler ve tütün ürünlerinin tüketici fiyat endeksi içindeki 

payı ortalama yüzde 5,16, yılsonu tüketici enflasyonuna katkısı ortalama 0,83 puan olmuştur. Bu 

durum grubun enflasyona yaptığı katkının endeks içindeki göreli payına kıyasla oldukça yüksek 

olduğunu göstermektedir. Söz konusu dönemde ortalama enflasyon hedefi ise yüzde 5,79’dur. 

Dolayısıyla, bu dönemde söz konusu endeksteki fiyat artışları enflasyon hedefinin yaklaşık yüzde 

15’ini oluşturmuştur. Özellikle, 2010 ve 2011 yıllarında alkollü içecekler ve tütün ürünleri tüketici 

enflasyonuna sırasıyla 1,31 ve 1,09 puan katkıda bulunmuştur. Bu katkılar ilgili yıl enflasyon 

hedeflerinin yaklaşık yüzde 20’sini oluşturmuştur (Grafik 6). Bu çerçevede, özellikle tütün 

ürünlerinde bir vergi düzenlemesine gidileceğinde bunun enflasyonist etkisinin daima göz önünde 

bulundurulması büyük önem taşımaktadır. 

2011 yılı itibarıyla alkollü içecek ve tütün ürünlerinde Türkiye’nin karşılaştırmalı fiyat düzeyi 

endeksi 92,1 ile AB ortalamasına yakın bir seviyededir (Tablo Ek.1). Bu durum, AB ortalamasının 

neredeyse iki katına yaklaşan alkollü içeceklerin fiyat seviyesinden kaynaklanmakta olup (186,6), 

tütün ürünlerinde fiyat seviyesi 58,2 ile AB ortalama fiyatının altında seyretmektedir. Kamu 

sağlığına dair genel hükümet politikaları ile söz konusu düşük fiyat seviyesine bağlı yakınsama 

süreci kaynaklı etkiler birlikte değerlendirildiğinde, tütün ürünlerindeki fiyat artışlarının yakınsama 

sürene kadar devam etmesi beklenebilir. Ancak, vergi gelirlerinin tütün mamullerine olan 

bağımlılığı ve bu kalemlerde kamu mali dengesini sağlamaya yönelik yapılan yüksek oranlı fiyat 

artışları fiyat istikrarını sağlama amacı önünde önemli bir yapısal sorun olarak durmaktadır. 

 

 

 

                                                 
11

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 11. ve 12. maddeleri ÖTV’nin hesaplanmasında kullanılacak matrah ile ÖTV oranını ve tutarını 
düzenlemektedir. 
12 Detaylı bilgi için bkz. Atuk ve diğerleri (2011). 
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Grafik 5: Alkollü İçecekler ve Tütün Ürünlerinde Vergi 

Değişimleri
13 

Grafik 6: Alkollü İçecekler ve Tütün Ürünlerinin Yıllık 

Tüketici Enflasyonuna Katkısının Enflasyon Hedefine 

Oranı 

  
Kaynak: Eurostat, Gelirler İdaresi Başkanlığı, TCMB. Kaynak: TÜİK, TCMB. 

(ii) Enerji Fiyatları: Türkiye’de enerji grubu fiyat gelişmeleri temelde sektörün dışa 

bağımlılığına, yönetilen/yönlendirilen bir fiyat grubu olmasına ve sektörün rekabet yapısına göre 

şekillenmektedir.  

Türkiye’de genel enerji arzı incelendiğinde, 2006-2010 yılları arasında birincil enerji arzının 

yüzde 34’ünün katı yakıtlardan, yüzde 30’unun petrolden, yüzde 31’inin ise doğal gazdan elde 

edildiği gözlenmiştir. Bu dönemde, katı yakıtlardan sağlanan enerjinin yüzde 43’ü ithal katı 

yakıtlardan, petrol ve doğal gazdan elde edilen enerjinin ise neredeyse tamamı ithal petrol ve 

doğal gazdan temin edilmiştir.
14

 Bu durum Türkiye’nin özellikle petrol ve doğal gazda dışa 

bağımlılığını ve dolayısıyla ithal enerji fiyatları ile döviz kuru gelişmelerine olan duyarlılığını gözler 

önüne sermektedir. Ülkeler için uluslararası enerji fiyatlarının dolar bazında belirgin şekilde 

farklılaşmayacağından hareketle, başlıca gelişmekte olan ülkelerin nominal döviz kurlarının 

gelişimi analiz dönemi olan 2004-2011 için incelenmiş ve ABD dolarına karşı en fazla değer 

kaybının yaşandığı ülkelerin başında Ukrayna, Arjantin, Vietnam ve Türkiye’nin geldiği 

gözlenmiştir.
15

 Bu durum otomatik fiyatlandırma mekanizmaları çerçevesinde yurt içi enerji 

fiyatlarına olan kur geçişkenliğinin yüksek boyutu ile birlikte değerlendirildiğinde, enflasyonun 

görece yüksek seyrinde etkili olan bir diğer unsurun TL’nin seyri olduğuna işaret etmektedir.  

Özmen ve Sevinç (2012)’in bulguları enerji fiyatlarının aşağı yönlü katılık sergileme eğiliminde 

olduğu yönündedir. Çalışmada mikro veri kullanarak Türkiye için alt kalem bazında fiyat 

                                                 
13

 9.8.2004 tarihli ve 2004/7674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile nispi ÖTV oranı ve maktu ÖTV tutarlarında değişiklik yapılmıştır. Bu çerçevede, nispi 
ÖTV oranı yüzde 55,3’ten yüzde 28’e indirilmiş, sigaralardan alınan maktu vergi şark tipi tütün içeriğine göre belirlenmiştir. Ancak, bu uygulamaya 25.7.2005 
tarihli ve 2005/9145 sayılı BKK ile 28.7.2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere son verilmiş ve maktu vergi oranı adet başına belirlenmeye başlanmıştır. 
Bu dönemde nispi ÖTV oranı yüzde 28’den yüzde 58’e yükseltilmiş ve paket başına maktu vergiden az olmamak koşuluyla yüzde 58 üzerinden hesaplanan 
nispi vergi tutarının ödenmesi esası getirilmiştir. 28.7.2005’te yürürlüğe konulan ve mevcut durumda vergileme yöntemi açısından geçerliliğini koruyan bu 
değişiklik Grafikte dik yeşil çizgi ile gösterilmiştir. 
14 Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (http://www.enerji.gov.tr/index.php?dil=tr&sf=webpages&b=y_istatistik&bn=244&hn=244&id=398). 
15 Analiz edilen ülkeler Grafik 1’de sunulan ülkelere ek olarak adı sıklıkla Türkiye ile birlikte anılan diğer gelişmekte olan toplam 25 ülkeyi kapsamakta olup, 
karşılaştırma 2004 ortalaması 100 alındığında 2011 yılsonu itibarıyla ülkelerin döviz kuru değerleri üzerinden yapılmıştır. 
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değişimlerinin dağılımı incelenmiş ve enerji grubunda fiyat değişimlerinin dağılımının pozitif çarpık 

olduğu bulunmuştur. Yazarlar Ekim 2006 - Ocak 2011 dönemi için incelemiş oldukları tüketici 

fiyatlarının artış yönünde değişme olasılığını yüzde 56 olarak hesaplarken, alt gruplar bazında bir 

fiyat değişiminin yukarı yönlü olma olasılığının en yüksek olduğu grubun yüzde 63 ile enerji 

fiyatları olduğu tespitinde bulunmuştur. Bu bağlamda, enerji fiyatlarındaki aşağı yönlü katılığın 

nedenlerinin incelenmesi ve fiyatlarda bu yönde esneklik sağlayabilecek enerji politikasına dair 

düzenlemelerin araştırılmasında fayda görülmektedir.  

Tablo 4’te sunulduğu üzere enerji grubu önemli bir bütçe gelir kaynağı olarak öne çıkmaktadır. 

Nitekim uluslararası karşılaştırmalarda akaryakıtın dolar bazında litre fiyatının yüksekliğinde 

Türkiye Norveç ile birlikte ilk sıralarda gelmektedir (IEA, 2012).
16

 Türkiye’de vergiler akaryakıt 

fiyatlarının önemli bir kısmını oluşturmakta, vergi oranlarında genelde yukarı yönlü ayarlamalar 

olmaktadır.
17

 Ancak uluslararası karşılaştırmalarda vergi kadar dikkat çekici olan bir diğer nokta 

2011 yılı son çeyreği itibarıyla vergi hariç litre başına akaryakıt (kurşunsuz benzin) fiyatında 

Türkiye’nin en yüksek fiyata sahip olmasıdır (IEA, 2012). Bu durum akaryakıt üzerindeki vergi 

yüküne ek olarak; arz zincirindeki basamaklara ve bunların fiyatlama davranışlarının önemine 

dikkat çekmektedir. Bir başka deyişle, maliyetlerde gözlenen değişimlerin üretim ve dağıtım 

sürecinin hangi basamağında fiyatlara ne oranda yansıtıldığı veya simetrik olarak yansıtılıp 

yansıtılmadığı önem arz etmektedir. Bu çerçevede, üretim ve dağıtım süreci yurt dışı petrol 

fiyatlarındaki azalışların iç piyasaya yansımamasında ya da görece yavaş yansımasında etkili 

olabilecek bir diğer unsur olarak belirmekte, bu konunun daha detaylı incelenmesinde fayda 

görülmektedir.
18

  

Son olarak, enerji grubu fiyat gelişmelerinde etkili olan bir diğer faktör sektörün rekabet 

yapısıdır. Kamu teşebbüslerinin hâkim olduğu enerji sektöründe planlanan özelleştirmelerin 

tamamlanması ve böylece sektörün daha rekabetçi bir yapıya kavuşması enerji sektöründe 

yapılabilecek düzenlemelerin başında gelmekte, bu durum yurt içi enerji üretiminin ve etkinliğinin 

artması açısından önem taşımaktadır (OECD, 2012).
19

 Son yıllardaki kayda değer yapısal 

reformlara rağmen, petrol ve petrol ürünleri piyasasına halen TPAO, TÜPRAŞ ve BOTAŞ gibi 

kamu ya da önceden kamuya ait iktisadi teşebbüsler yön vermektedir (WTO, 2012). Özellikle 

elektrik ve doğalgaz sektörlerinde planlanan serbestleştirme adımlarının tamamlanması önem arz 

etmekte, bu iki sektör Türkiye’de fiyat kontrollerinin olduğu az sayıda sektör arasında yer 

almaktadır (WTO, 2012).  

                                                 
16

 Karşılaştırma Avusturalya, Kanada, Kore, Japonya, Meksika, Yeni Zelanda ve ABD için normal kurşunsuz, diğer OECD ülkeleri içinse 95 oktan kurşunsuz 
benzin fiyatları kullanılarak yapılmıştır.  
17

 Hanehalkı baz alındığında elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki vergi oranları açısından Türkiye diğer OECD ülkeleri arasında orta sıralarda yer almaktadır 

(IEA, 2012). 
18

 IEA (2010) vergi hariç akaryakıt fiyatları ile CIF ithalat fiyatları arasındaki fark olarak ölçülen dağıtım marjının Türkiye’de AB ortalamasının yaklaşık iki katı 
olduğuna değinmektir.  
19

 Uluslararası Enerji Ajansı’na göre, Türkiye enerjinin etkin kullanımını geliştirme konusunda önemli potansiyele sahiptir. Örneğin, ulaştırma sektörünün 
büyük oranda kara yolu taşımacılığına bağlı olması sebebiyle ulaştırma politikasına enerji etkinliği amacının dâhil edilmesi önemli görülmektedir (IEA, 2010).  
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(iii) Gıda Fiyatları: Enflasyonun yüksek seyrinde dikkati çeken bir diğer sektörün gıda olduğu 

ve bu sektörde özellikle meyve-sebze gibi işlenmemiş gıda fiyatlarına dair gelişmelerin ön planda 

olduğu gözlenmektedir. İşlenmemiş gıda fiyatlarının ikinci bölümde ortaya konulan yüksek artış 

eğiliminin yanında, yüksek bir oynaklık sergilediği de bilinmektedir (Öğünç, 2010). Orman ve 

diğerleri (2010)’ne göre yüksek oynaklığa yol açan başlıca yapısal faktörler arasında; tarım 

sektöründe bilgi alt yapısının yetersizliği, sektörde aracı sayısının fazla olması, tarım sektörüne 

yönelik kamu desteklerine dair belirsizlikler, düzenleme ve denetim/gözetim yapısındaki 

yetersizlik, tarımsal üretimin bazı bölgelerde yoğunlaşması ve dış talepteki dalgalanmalar gibi 

faktörler gelmektedir.
20

 IMF (2011) çalışması Türkiye’nin işlenmemiş gıda ürünleri ihraç ederken, 

ithalatın sınırlı olduğunu ve dolayısıyla uluslararası ticaretin yurt içi fiyatları yumuşatıcı etkisinden 

faydalanamadığına değinmekte, ayrıca yüksek ithalat gümrük vergisi ve sıkı kotalar ile çiftçilerin 

desteklendiği eleştirisinde bulunmaktadır. OECD (2010) benzer şekilde tarımsal ticaretin dünya 

ticaret örgütü aday ülke taahhütleri paralelinde serbestleştirilmesini salık vermektedir. OECD 

(2011) ithal korumacılığın değişmediğini, sektörün ithal rekabetten korunduğunu belirterek, 

tarımsal verimliliğin düşük ve verimlilik artışlarının oldukça yavaş olduğunu belirtmektedir. WTO 

(2012)’ya göre ise anılan etkilerle Türkiye’de tarımsal ürün fiyatları dünya ortalamasının üzerinde 

seyretmektedir. Genel olarak söz konusu çalışmalar tarım ve gıda sektörlerinde yurt içi rekabetin 

geliştirilmesi gerektiği noktasında birleşmektedir.  

 (iv) Yemek Hizmetleri Fiyatları: Kişi başı gelir artışına paralel olarak yemek hizmetlerinin 

tüketici fiyat endeksi içindeki payı 1994 yılında yüzde 2,8 iken, 2003 yılında yüzde 3,3’e, 2007-

2012 yılları arasında ise ortalama yüzde 5,3 seviyesine yükselmiştir. Bu durum sektördeki fiyat 

artışlarının bir kısmının tüketim tercihlerindeki değişimle de bağlantılı olabileceği şeklinde 

değerlendirilmektedir.  

Yemek hizmetleri sektöründe maliyet yapısını anlamaya yönelik olarak 2002 yılı girdi-çıktı 

kullanım tablosu incelendiğinde, gıda ve tarım sektörlerinden temin edilen girdilerin toplam girdi 

içinde yaklaşık yüzde 52 ile en yüksek paya sahip olduğu izlenmektedir. Bu bağlamda, gıda 

fiyatlarındaki artışlar yemek hizmetleri fiyatları üzerinde de yoğun olarak hissedilmektedir. Ancak, 

analiz döneminde yemek hizmetleri fiyatlarındaki artışların gıda fiyatlarından da hızlı olması ilgiyi 

diğer girdilerin rolüne de çekmektedir. Çalışanlara yapılan ödemelerin yüzde 15 ile ikinci en 

yüksek payı alması nedeniyle, sektörde istihdam edilen işgücünün yapısı da dikkate alındığında, 

asgari ücret gelişmeleri fiyatların seyrine etki edebilecek bir başka unsur olarak belirmektedir.
21

 

Maliyete dair diğer önemli kalemler ise elektrik başta olmak üzere enerji, kira ve mali aracı 

                                                 
20

 Yüksek oynaklığa etki eden bir diğer unsur fiyat endeksinin hesaplanma yöntemine ilişkindir. Atuk ve Sevinç (2010) taze meyve ve sebze fiyatlarının 
tüketici fiyat endeksine dâhil edilmesinde ülkemizde ve diğer ülkelerde kullanılan yöntemler (mevsimsel ürünlerin fiyat endekslerinde ele alınış biçimi) 
arasında farklılıklar bulunduğunu, bu durumun fiyatlardaki oynaklığı etkileyebildiğini tespit etmiştir.   
21

 2004-2011 döneminde asgari ücretle çalışanın işverene toplam maliyeti yıllık ortalama yüzde 11,6 oranında artarken, aynı dönemde yemek hizmetleri 
fiyatlarının ortalama yıllık yüzde 11,4 oranında arttığı gözlenmektedir. 
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kuruluşlara yapılan ödemelerdir.
22

 Bu durum yemek hizmetleri sektörüne girdi teşkil eden 

sektörlerdeki, bir kısmı da yukarıda ifade edilen, yapısal düzenlemelerin önemini daha da 

artırmaktadır.  

5. Sonuç 

Çalışmada ilk olarak Türkiye’de enflasyonun Avrupa Birliği ülkelerine kıyasla yüksek seyrinde 

öne çıkan alt kalemler tespit edilmiştir. İncelemelerde alkol-tütün, enerji, işlenmemiş gıda ve 

yemek hizmetleri gruplarının yakın dönemde hem yurt içinde hem de uluslararası bir 

karşılaştırmada daha hızlı oranda arttığı gözlenmiştir. İktisat yazınında fiyat artış oranlarının 

ülkeler arasında farklılaşmasında etkili olan bir faktör olarak görece düşük fiyat düzeyleri 

gösterilmektedir. Bu noktadan hareketle bir sonraki adımda “Türkiye’de fiyatların daha hızlı artıyor 

olması fiyat seviyesinin düşük olması ile ilintili olabilir mi?” sorusuna cevap aranmıştır.  

Bulgular hizmet fiyatlarında, fiyatlar AB ortalamasına yakınsayana kadar, fiyat düzeyine bağlı 

olarak mallara kıyasla daha yüksek artış oranlarının gözlenebileceğine işaret etmektedir. Ayrıca 

ilk bulgular yüksek seyre Türkiye’de göreli fiyat seviyesinin düşük olmasının kısmi bir açıklama 

getirebileceğine işaret etmektedir. Bu durum ilgiyi Türkiye’ye özgü yapısal faktörlerin rolüne 

çekmiş, bu bağlamda notta alkol-tütün ürünlerinde vergi politikası; enerjide dışa bağımlılığa bağlı 

etkiler, sektörün rekabet yapısı ile akaryakıt ürünlerinde vergi, üretim ve dağıtım zinciri; tarım ve 

gıda sektörlerinde ise yurt içi rekabet ve verimlilikteki düşük seviye gibi öne çıkan noktalar 

paylaşılmıştır. 
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EK:  

 

 Tablo Ek.1. Türkiye İçin Seçilmiş Harcama Grupları Bazında Fiyat Seviyesi 
(AB27=100) 

 
2000 2005 2010 2011 

01. Gıda ve Alkolsüz İçecekler 80,7 83,0 90,7 79,9 

Ekmek ve Tahıllar 67,5 68,2 73,0 64,2 

Et 80,0 78,1 99,1 85,5 

Meyve, Sebze, Patates 54,8 64,4 73,8 67,0 

02. Alkollü İçecekler ve Tütün 59,1 84,3 104,4 92,1 

Alkollü İçecekler 117,7 178,6 189,9 186,6 

Tütün 39,1 51,9 70,1 58,2 

03. Giyim ve Ayakkabı 71,8 80,2 71,4 63,9 

04. Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar 35,5 42,5 49,9 43,3 

Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar 63,6 69,9 83,6 69,5 

05. Mobilya, Ev Aletleri ve Bakım Hizmetleri 73,5 69,4 76,5 66,6 

Mobilya, Mefruşat, Halı ve Diğer Yer Döşemeleri 74,8 64,6 73,7 59,0 

Ev Aletleri 103,7 101,5 100,3 91,4 

06. Sağlık 52,0 58,1 61,8 49,7 

07. Ulaştırma 71,1 86,1 83,2 74,2 

Araç Satın Alımı 132,6 134,0 113,8 103,6 

Ulaştırma Hizmetleri 45,7 62,8 61,1 54,1 

08. Haberleşme 121,7 102,4 94,9 81,5 

09. Eğlence ve Kültür 65,7 67,9 74,8 65,0 

Görsel-İşitsel, Fotoğ. ve Veri İşlem İlgili Ekipman 109,7 116,6 110,7 93,8 

10. Eğitim 28,9 15,5 18,9 17,0 

11. Lokanta ve Oteller 81,2 79,1 77,9 70,6 

12. Çeşitli Mal ve Hizmetler 61,3 63,6 69,5 60,8 

Kaynak: Eurostat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomi Notları, ekonomik gelişmelere dair tartışmalara zamanlı bir katkıda bulunmak ve TCMB bünyesinde Türkiye 

ekonomisi ve para politikası üzerine yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmak amacıyla hazırlanan bir 

yayındır. Burada sunulan görüşler tamamıyla yazarlara aittir, dolayısıyla TCMB’nin ya da çalışanlarının görüşlerini temsil 

etmeyebilir. Bu seri Yusuf Soner Başkaya’nın editörlüğünde yayımlanmaktadır. Burada yer alan metnin tamamının başka bir 

yerde yayımlanabilmesi için TCMB’den yazılı izin alınması gerekmektedir. Görüş ve öneriler için:  

Editör, Ekonomi Notları, TCMB İdare Merkezi, İstiklal Cad, No: 10, Kat:15, 06100, Ulus/Ankara/Türkiye. 

E-mail: ekonomi.notlari@tcmb.gov.tr 

 

mailto:editorial.assistant@tcmb.gov.tr

