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Evren Ceritoğlu            Ece Oral Çevirmez 

 

Ekonomide tüketici davranışları, hem politika yapıcılar hem de ekonominin gelecek tahminleri ile 

ilgilenenler için oldukça önemli bir yere sahiptir. Tüketicilerin borçlanma, tasarruf eğilimleri ile satın 

alma istekleri genel ekonominin gidişatını etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye İstatistik Kurumu ve 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi verilerinden yararlanılarak 

tüketicilerin tasarruf yapma, borç kullanma ve tüketim eğilimlerini analiz etmektir. Tüketicilerin öznel 

değerlendirmelerini kullanarak probit modeller kurulmuş ve gelir gruplarına göre tüketim ve tasarruf eğilimlerinin 

birbirinden nasıl farklılaştığı incelenmiştir. Bu çalışmanın Türkiye ekonomisine ilişkin yazına birincil katkısı mikro-

ekonomik veriler aracılığıyla hanehalkının tasarruf ve tüketim kararlarındaki ayrışmayı göstermektir. Ayrıca, emek 

geliri belirsizliği için gösterge olması amacıyla hanehalkı öznel değerlendirmeleri kullanılarak işsiz sayısı artması 

riski üretilmiş ve hanehalkı dayanıklı tüketim malı satın alma kararlarının ertelemesine yol açtığı saptanmıştır. 

Consumer behavior is crucially important for policy makers and for those who have an interest 

in forecasting future economy. Consumers’ attitudes and behavior related to consumption, 

saving and borrowing affect the general economic situation. This study aims to analyze consumers’ tendencies on 

saving, borrowing and consumption via Consumer Tendency Survey carried out with the cooperation of the 

Turkish Statistical Institute and the Central Bank of the Republic of Turkey. Probit models are constructed by 

using subjective assessments of consumers and the diversification of saving and consumption behavior according 

to income groups is examined. The main contribution of this study to the literature on the Turkish economy is that 

it shows the divergence of households’ decisions on saving and consumption. Moreover, the number of 

unemployed people risk is produced as a proxy variable for future labor income uncertainty using household 

subjective evaluations and we found that it leads to the postponement of household durable consumption goods 

purchasing decisions. 
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1. Giriş 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de başta dayanıklı tüketim malı satın alma kararları olmak 

üzere hanehalkı tüketim ve tasarruf eğilimlerini incelemektir. Bu doğrultuda, Türkiye İstatistik 

Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ortaklaşa 

hazırlanan Tüketici Eğilim Anketi (TEA) verilerinden yararlanılmıştır. TEA verileri hane 

halkının ekonominin gidişatına ve finansal durumlarına ilişkin öznel değerlendirmelerini 

içermektedir. Literatürde hanehalkı beklentilerinin bütünüyle verimli ve rasyonel olmadığını 

gösteren çalışmalar bulunmaktadır (Carroll, 2003 ve Souleles, 2004). Ancak, hanehalkı 

tüketim ve tasarruf kararlarını kişisel değerlendirmeleri doğrultusunda aldığı için 

beklentilerinin anlaşılması önem taşımaktadır. 

Türkiye’de özel tasarruf oranlarının son yıllarda geçmiş yıllara kıyasla oldukça düşük bir 

seviyeye indiği gözlenmektedir. Özel tasarruf oranlarında meydana gelen düşüşün hanehalkı 

tasarruf oranlarının azalmasından kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Bu bağlamda, gelecek 

yıllarda hanehalkı tasarruf oranlarının nasıl yükseltilebileceği sorusu ortaya çıkmaktadır. Bu 

nedenle, mikro-ekonomik veriler ile hanehalkı tüketim ve tasarruf eğilimlerinin incelenmesinin 

bu tartışmaya olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir (Ceritoğlu ve Eren, 2013). 

Hanehalkı tasarruf oranlarının nasıl yükseltilebileceği sorusuna yanıt bulabilmek için 

hanehalkı tüketim ve tasarruf eğilimlerinin başta gelir olmak üzere alt kategorilere göre 

incelenmesi gerektiği düşünülmektedir. Ancak, özel tasarruf oranları Kalkınma Bakanlığı 

tarafından yıllık olarak açıklanmaktadır ve özel şirket ile hanehalkı tasarruflarının toplamını 

göstermektedir. Türkiye ekonomisine ilişkin geçmiş çalışmalarda incelenen TÜİK Hanehalkı 

Bütçe Anketleri (HBA) ve Hanehalkı İşgücü Anketleri (HİA) yıllık olarak yayınlanmakta ve 

hanehalkı finansal varlıklarına ve yükümlülüklerine ilişkin bilgi içermemektedir. Gözlem sayısı 

kısıtlı olduğu için söz konusu veri kaynakları ile finansal değişkenlerin hanehalkı tüketim ve 

tasarruf kararları üzerindeki etkilerini incelememiz güç olmaktadır. Bu çalışmada hem yatay-

kesit hem de zaman boyutları zengin olduğu için TEA mikro-ekonomik verileri temel kaynak 

olarak seçilmiştir.  

Ayrıca, bu çalışmada işsizlik riskinin hanehalkı tüketim ve tasarruf kararları üzerindeki 

etkileri araştırılmaktadır. Emek geliri belirsizliği için gösterge olması amacıyla risk 

değişkenleri üretilirken hanehalkı öznel değerlendirmelerinin analiz edilmesi gerekmektedir. 

Ancak, HBA ve HİA kapsamında hanehalkı işgücü piyasası beklentilerine dair soruların 

sorulmaması nedeni ile geçmiş çalışmalarda işsiz kalma olasılığı hanehalkı beklentileri 

yerine gerçekleşmelere dayanarak hesaplanmıştır (Ceritoğlu, 2013). TEA ile hanehalkı 
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işgücü piyasası beklentilerinin incelenmesi bu konuda nitelikli bir araştırma yapabilmemiz için 

önemli bir fırsat sunmaktadır.  

2. Veri 

Kalkınma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre 2003 yılında yüzde 21,1 olan özel 

tasarruf oranı 2014 yılında yüzde 14,2 olarak gerçekleşmiştir. Özel tasarruf oranının 2015 

yılında azalarak yüzde 12,9’a düştüğü tahmin edilmektedir. Bu çalışma için HBA mikro-

ekonomik verileri ile yapılan hesaplamalara göre 2003 yılında yüzde 12,7 olarak ölçülen 

hanehalkı tasarruf oranı 2013 yılında yüzde 4,6 düzeyine düşmüştür. İncelenen dönemde 

tüm gelir dilimlerinin tasarruf oranlarının azaldığı, fakat sadece en üst yüzde 25’lik gelir 

diliminin artı tasarruf yapabildiği gözlenmektedir (Grafik 1). Hanehalkı tüketim harcamaları 

içinde dayanıklı tüketim mallarına yönelik talebin payı son yıllarda sürekli olarak artmıştır. 

Ayrıca, en üst 25’lik gelir diliminin dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcamaların 

yarısından fazlasını yapması dikkat çekmektedir (Grafik 2).1 Bu durum, çalışmada üst gelir 

gruplarına odaklanmanın yararlı olabileceğine işaret etmektedir.  

Grafik 1: Hanehalkı Tasarruf Oranları  Grafik 2: Gelir Dilimlerinin Dayanıklı Tüketim 

Mallarına Yönelik Harcamalar İçindeki Payları  

(Yüzde) (Yüzde) 

 

 

 
Kaynak: TÜİK Hanehalkı Bütçe Anketi, Yazarların hesaplamaları Kaynak: TÜİK Hanehalkı Bütçe Anketi, Yazarların hesaplamaları 

TEA birbirini izleyen yatay kesit anketler olarak tanımlanabilir.2 Bu anketler ile hanehalkı 

mali durumlarının ve genel ekonomiye ilişkin mevcut dönem değerlendirmeleri ve gelecek 

                                                 
1
 Çalışmada tüm grafiklerde gelir grupları en düşükten en yükseğe doğru sıralanmıştır. 

2 Tüketici Eğilim Anketi ile ilgili bilgi edinmek için ekteki sayfaya bakınız. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1104 
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dönem beklentilerinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, hanehalkının yakın gelecekte 

yapılması planlanan tüketim harcamalarına ve tasarruflarına ilişkin eğilimleri saptanmaktadır. 

Buna ek olarak, anketlerde hanehalkını temsil eden ve anket sorularına yanıt veren kişinin 

yaşı, cinsiyeti, eğitim ve gelir düzeyi ile mesleği hakkında bilgi toplanmaktadır (Tablo 1).  

TEA verileri hem zaman hem de yatay kesit boyutlarının geniş olması nedeni ile mikro-

ekonometrik analizler için uygundur. Bu çalışmada 2012 yılının Ocak ayından 2015 yılının 

Temmuz ayına kadar olan dönemi kapsayan toplam 43 anket verisi kullanılmıştır. 2012 yılı 

başından itibaren olan anket verisinin kullanılmasının sebebi, 2003 yılından bu yana 

Hanehalkı İşgücü Anketi’ne ekli yürütülen anketin 2012 yılı başında Avrupa Birliği’ne uyumlu 

olacak şekilde yeniden düzenlenmesi ve kategori sayısı arttırılarak mikro bazda analizlere 

elverişli hale getirilmesidir. 2012 yılında gerçekleştirilen anketlerde yaklaşık 3.500 hanehalkı 

gözlemi bulunurken, 2013 yılı Nisan ayından itibaren anket için görüşülen hanehalkı sayısı 

4.800’ün üzerine yükseltilmiştir. Örneklem 20 ile 65 yaşları arasındaki fertler ile 

sınırlandırılmıştır. Toplulaştırılmış örneklem 128.649 gözlem içermektedir. 

Tablo 1. Tanımlayıcı İstatistikler 
(1)

 

 
Ortalama Değerler 

Yaş 39,6 

Kadın 50,7% 

Hane büyüklüğü 3,8 

Üniversite mezunu 16,0% 
Çalışan 45,5% 

Ücretli 33,5% 

İşveren 1,8% 

Kendi hesabına 7,7% 

Ücretsiz aile işçisi 2,4% 

İşsiz 5,8% 
Kaynak: Tüketici Eğilim Anketi  

(1) Yalnızca tüm anket sorularına yanıt veren hane üyelerinin bilgileri sunulmaktadır. 
Oranlar hesaplanırken hane ağırlıkları kullanılmıştır. 

Anket görüşmesi haneyi temsil etme kapasitesine sahip olan ve 16 yaşından büyük bir 

kişi ile yapılmaktadır. Görüşlerine başvurulan kişilerin özellikleri Tablo 1’de sunulmaktadır. 

Ortalama değerlere bakıldığında anket katılımcılarının orta yaşının üzerinde olduğu ve anket 

kapsamında kadınlarla erkeklere oranla biraz daha fazla görüşüldüğü gözlenmektedir. İşsizlik 

ve işgücüne katılım oranları ise Türkiye ortalamasına kıyasla daha düşük ölçülmüştür. TEA 

örneklemi içinde yüksek gelir gruplarının payı çok düşüktür (Grafik 3).3 Örneklem Türkiye 

                                                 
3
 2015 yılında hanenin aylık kullanılabilir geliri 1.500 TL'den düşükse en alt gelir dilimine, 1.501-2.300 TL ve 2.301-3.500 TL 

arasında ise sırasıyla ikinci ve üçüncü gelir dilimlerine ve 3.500 TL'den fazla ise en yüksek gelir dilimine dâhil edilmektedir. 
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nüfusunun dağılımını yansıtmakta başarılı olabilir.4 Ancak, bu durum anket verileri ile makro-

ekonomik büyüklüklerin öngörülmesini güçleştirmektedir (Karasoy ve Yüncüler, 2015). 

Grafik 3: Gelir Dağılımı Grafik 4: Hanehalkının Mali Durumu 

(Yüzde) (Yüzde) 

 

  

Kaynak: Tüketici Eğilim Anketi Kaynak: Tüketici Eğilim Anketi 

3. Teorik Altyapı 

Zeldes (1989) hanehalkının gelecek dönemlere dair emek geliri belirsizliği sorunu ile 

karşı karşıya kalması durumunda, piyasa faizleri üzerinden ihtiyaç duyduğu kadar kredi 

kullanma imkânına sahip olsa dahi, borçlanmayı ve dolayısıyla tüketim yapmayı erteleyeceği 

görüşünü ileri sürmüştür. Bu ortamda emek geliri belirsizliği hanehalkı davranışları üzerinde 

yapay bir likidite kısıtı etkisi yapmaktadır. Bu koşullar altında hanehalkının tasarruf oranlarını 

arttırması ve borçlanmaktan kaçınması beklenmektedir. İşsizlik riskinin artmasının tüketici 

kredisi kullanımının ve uzun süreli bir bağlılık gerektirdiği için özellikle dayanıklı tüketim 

mallarına yönelik talebin azalmasına yol açacağı öngörülmektedir.  

Emek geliri belirsizliğinin sağlıklı bir biçimde ölçülebilmesi için öncelikle beklenen gelir 

değişimlerinin öngörülemeyen olumsuz gelir şoklarından ayrılması gerekmektedir (Guariglia, 

2001). Böylece, ihtiyati tasarruf güdüsü ile yapılan tasarruflar ile daimi gelir teorisi ile uyumlu 

olarak yapılan tasarruflar (emeklilik gibi) ayrıştırılmaktadır. Bu nedenle çalışmada iki aşamalı 

bir tahmin yöntemi izlenmektedir. İşsizlik riski iktisat yazınında emek gelir belirsizliği için 

uygun bir gösterge olarak kabul görmektedir.5 

                                                 
4 
Bu çalışmada Türkiye geneline ilişkin tahminlere ulaşabilmek için hesaplamalarda ağırlıklar kullanılmıştır. 

5 
Örneğin, doktor veya avukat gibi kendi hesabına çalışan bir kişinin kazancı dalgalı bir seyir sergileyebilir, fakat vasıfsız bir işçi 

gibi ekonomik kriz döneminde işini kaybetme riski ile karşı karşıya değildir (Carroll ve diğerleri, 2003). 
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Ekonometrik analizlerin ilk aşamasında hanehalkı tasarruf yapma ve borç kullanma 

ihtimalleri ile işsiz sayısı artma beklentisi açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu eğilimler için kukla 

değişkenler hazırlanmış ve ekonometrik tahminlerde sırasıyla bağımlı değişkenler olarak 

kullanılmıştır (Y). Denklemlerde kişinin yaşı, cinsiyeti, hane reisine yakınlığı, eğitim düzeyi ve 

işgücüne katılım tercihleri açıklayıcı değişkenler (Z) olarak seçilmiştir. Ayrıca, hem makro-

ekonomik gelişmeleri hem de mevsimsel etkileri kontrol etmek amacıyla anket ayları ve yılları 

için kukla değişkenler probit modellerine eklenmiştir (1). Bu denklemde, i haneyi ve t anket 

ayını göstermektedir. Ardından denklemlere seçilen finansal değişkenler (F) de eklenmiştir.  

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼𝑖𝑡 + 𝛽𝑍𝑖𝑡 + 𝛿𝐹𝑡 + 𝜖𝑖𝑡     (1) 

Ekonometrik analizlerin ikinci aşamasında ise bağımlı değişken olarak dayanıklı tüketim 

malı satın alma kararları incelenmektedir (2). Bağımlı değişken olarak daha fazla gözlem 

içermesi nedeni ile dayanıklı tüketim malı satın alma kararlarının ertelenmesi seçilmiştir (D). 

İşsiz sayısı artması riski probit denklemi katsayıları kullanılarak üretilmekte ve dayanıklı 

tüketim malı satın alma kararlarını incelediğimiz probit denklemine açıklayıcı değişken olarak 

eklenmektedir. Seçilen bağımlı değişkenin tanımı olumsuz olduğu için karamsar bir ifade 

olan işsiz sayısı artması riski (U) ile arasında doğru yönlü bir ilişki gözlenmesi 

beklenmektedir (Dunn, 1998). Guariglia (2001), Carroll ve diğerleri (2003) ile Benito (2006) 

çalışmaları izlenerek ekonometrik tahminlerin birinci ve ikinci aşamaları için farklı değişkenler 

seçilerek içsel bağıntı sorununun oluşması engellenmektedir.6 

𝐷𝑖𝑡 = 𝛼𝑖𝑡 + 𝛾�̃�𝑖𝑡 + 𝛽𝑉𝑖𝑡 + 𝛿𝐹𝑡 + 휀𝑖𝑡    (2) 

4. Ekonometrik Tahminler 

4.1. Tasarruf ve Borç Kullanma İhtimalleri ile İşsiz Sayısı Artma Riskinin Ölçülmesi 

Hanehalkı gelir düzeyi ile tasarruf yapma eğilimi arasında doğrudan bir ilişki olduğu 

düşünülmektedir. TEA verileri bu düşünceyi desteklemektedir. Anketlerde hanenin içinde 

bulunduğu mali durumu açığa çıkarmayı amaçlayan bir soru yer almaktadır. Tüm örneklem 

tarafından bu soruya verilen yanıtlar incelendiğinde hanehalkının yalnızca yüzde 11,9’unun 

tasarruf yapabildiği görülmektedir (Grafik 4). Ancak, en üst gelir dilimi incelendiğinde tasarruf 

yapabildiğini belirten hanehalkı oranı yüzde 35,1’e yükselmektedir. Bununla birlikte, düşük ve 

yüksek gelir gruplarının tüketim ve tasarruf eğilimleri arasında önemli farklılıklar olduğu 

anlaşılmaktadır.  

                                                 
6
 İşsiz sayısı artması riski ve dayanıklı tüketim malı satın alma kararlarının ertelenmesi ihtimali denklemlerinin açıklayıcı 

değişkenleri arasında farklılıklar bulunmaktadır. İşsiz sayısı artması beklentisi için ISCO 08 düzeyinde tanımlanan meslek 
grupları (profesyonel, çiftçi, zanaatkâr vs.) ve çalışma koşulları (tam zamanlı gibi) açıklayıcı değişkenler olarak kullanılmaktadır. 
Ancak, bu değişkenler dayanıklı tüketim malı satın alma kararları için tahmin edilen denklemde yer almamaktadır. Böylece, ilk 
aşamada meslek grupları ve çalışma koşulları işsiz sayısı artması riskini tahmin etmek için araç değişkenler olarak kullanılmıştır.  
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TCMB Tüketici Güven Endeksi alt kalemleri arasında gelecek 12 aylık dönemde tasarruf 

etme ihtimalini ölçmeye çalışan bir endeks yer almaktadır. TEA kapsamında ankete katılan 

hanelere gelecek 12 aylık dönemde döviz, altın, mevduat ve benzeri finansal yatırım araçları 

kullanarak tasarruf etme ihtimallerinin olup olmadığı sorulmaktadır. Bu soruya yanıt olarak 

çok yüksek, olabilir, pek sanmıyorum, yok, fikrim yok ve cevap vermek istemiyorum 

seçenekleri sunulmaktadır. Çok yüksek veya olabilir seçeneklerini tercih ederek olumlu yanıt 

veren hanelerin tasarruf yapma olasılığı pozitif kabul edilerek 1 değeri ve geri kalan hanelere 

0 değeri verilerek bir kukla değişken oluşturulmuştur.7 Tasarruf yapma ihtimali olduğunu 

belirten hanehalkı oranı yüzde 13 olarak ölçülmüştür (Grafik 5). Bu oran bir önceki bölümde 

hanenin mali durumuna ilişkin soruya verilen yanıtlarla uyumludur. Benzer biçimde, üst gelir 

gruplarının tasarruf yapma ihtimalinin çok daha yüksek olduğu gözlenmektedir. 

Grafik 5: Tasarruf Yapma ve Borç Kullanma 

İhtimalleri  

Grafik 6: İşsiz Sayısı Artması Riski 

(Yüzde) (Yüzde) 

 

 
 

Kaynak: Tüketici Eğilim Anketi Kaynak: TÜİK, TCMB, Yazarların kendi hesaplamaları 

TEA’da hanelere gelecek 3 aylık dönemde tüketimin finansmanı amacıyla başta tüketici 

kredisi olmak üzere borç kullanma ihtimalleri sorulmaktadır. Bu soruya yanıt olarak çok 

yüksek, olabilir, pek sanmıyorum, yok, fikrim yok ve cevap vermek istemiyorum seçenekleri 

sunulmaktadır. Aynı yöntem ile borç kullanma ihtimali için kukla değişkenler oluşturulmuştur. 

Farklı gelir gruplarının tüketimin finansmanı amacıyla borç kullanma ihtimalleri birbirlerine 

görece yakındır (Grafik 5). 

                                                 
7
 Çalışmanın bütününde kukla değişkenler oluşturulurken anket sorularına ilişkin olarak bir fikri olmadığını veya cevap vermek 

istemediğini belirten haneler dışarıda bırakılmıştır. 
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Tablo 2. Ekonometrik Tahminler 
(1)

 

 

Tasarruf Yapma İhtimali Borç Kullanma İhtimali İşsiz Sayısı Artma Beklentisi 

1 2 3 

Yaş -0,0433*** 0,0143*** 0,0190*** 

 (0,00327) (0,00265) (0,00251) 

Yaşın karesi 0,000385*** -0,000229*** -0,000141*** 

 (3,80e-05) (3,04e-05) (2,88e-05) 

Erkek 0,0235 0,0223* -0,173*** 

 (0,0144) (0,0119) (0,0112) 

İlkokul 0,219*** 0,0821*** 0,0343** 

 (0,0216) (0,0145) (0,0138) 

Ortaokul 0,270*** 0,143*** 0,0893*** 

 (0,0249) (0,0178) (0,0169) 

Lise 0,332*** 0,144*** 0,158*** 

 (0,0236) (0,0169) (0,0161) 

Üniversite 0,427*** 0,0970*** 0,255*** 

 (0,0258) (0,0201) (0,0188) 

Yüksek lisans 0,663*** 0,0435 0,295*** 

 (0,0390) (0,0374) (0,0347) 

İşsiz 0,0565 0,0748** 0,0449 

 (0,0527) (0,0378) (0,0368) 

İşgücüne dâhil olmayan 0,188*** -0,0737** -0,157*** 

 (0,0467) (0,0340) (0,0331) 

II. Gelir grubu 0,337*** -0,00409 -0,0747*** 

 (0,0132) (0,0103) (0,00971) 

III. Gelir grubu 0,570*** 0,0317** -0,0893*** 

 (0,0147) (0,0123) (0,0116) 

IV. Gelir grubu 0,923*** 0,0171 -0,0687*** 

 (0,0172) (0,0157) (0,0147) 

İşveren 0,309*** 0,131*** -0,0847*** 

 (0,0299) (0,0286) (0,0277) 

Kendi hesabına 0,138*** 0,110*** 0,0205 

 (0,0221) (0,0182) (0,0177) 

Sabit terim -0,884*** -0,933*** -0,532*** 

 (0,0853) (0,0675) (0,0644) 

Pseudo R
2
 0,12 0,01 0,02 

Gözlem sayısı 124.321 124.158 115.621 

Dirençli standart hatalar parantez içinde sunulmaktadır. 

(1) Eğitim düzeyleri içinde bir okul bitirmeyenler, işgücüne katılım tercihleri arasında istihdam edilenler, gelir grupları 
arasında I. gelir grubu, çalışma koşullarında yarı zamanlı çalışan fertler, meslekler arasında vasıfsız işçiler ve 
işyerindeki durumları açısından ücretli-maaşlı çalışan fertler dışarıda bırakılmıştır. 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Hanehalkı tüketim ve tasarruf kararlarını daha iyi anlayabilmek için tasarruf yapma ve 

borç kullanma kukla değişkenlerinin bağımlı değişken olarak seçildiği probit modelleri tahmin 
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edilmiştir (1). Açıklayıcı değişkenler olarak sorulara yanıt veren kişilerin yaşı, eğitim düzeyi, 

hane reisine yakınlıkları, işgücüne katılım tercihleri, gelir seviyeleri, çalışma koşulları, 

meslekleri ve işyerindeki durumları kullanılmıştır. Ayrıca, makro-ekonomik gelişmeleri ve 

mevsimsel etkileri kontrol etmek amacıyla anket ayları ve yılları için kukla değişkenler probit 

modellerine eklenmiştir. Elde edilen tahmin sonuçları gençlerin tasarruf yapma ihtimallerinin 

daha az, fakat borç kullanma ihtimallerinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Diğer 

yandan, fertlerin eğitim ve gelir seviyeleri yükseldikçe tasarruf yapma ihtimalleri artarken, 

tüketimin finansmanı için borç kullanma ihtimalleri azalmaktadır (Tablo 2).  

Finansal değişkenlerin hanehalkı tüketim ve tasarruf davranışları üzerindeki etkilerini 

ölçmek amacıyla tahmin edilen probit denklemlerine tüketici fiyatları enflasyonu, tüketici 

kredisi faizi ve eşit ağırlıkla ABD doları ile Euro’dan oluşan kur sepeti sırayla eklenmiştir 

(Tablo 3).8 Tüketici kredisi faizinin ve kur sepetinin artması tasarruf yapma ihtimalini 

yükseltirken, borç kullanma ihtimalinin ise sadece tüketici fiyatları enflasyonundan anlamlı 

olarak etkilendiği gözlenmiştir (Karasoy, 2015).  

Tablo 3. Finansal Değişkenlerin Katkısı 
(1)

 

 

Tasarruf Yapma İhtimali Borç Kullanma İhtimali 

1.a 1.b 1.c 2.a 2.b 2.c 

Tüketici enflasyonu 0,00206     0,0158***     

 (0,00789)     (0,00594)     

Tüketici kredisi faizi   0,0139***     0,00257   

   (0,00437)     (0,00375)   

Kur sepeti     0,381***     0,0340 

     (0,0685)     (0,0590) 

Pseudo R
2
 0,12 0,12 0,12 0,01 0,01 0,01 

Gözlem sayısı 124.321 124.321 124.321 124.158 124.158 124.158 

Standart hatalar askı (bootstrap) yöntemi kullanılarak tahminlerin 1.000 defa tekrar edilmesi ile elde edilmiştir. 

(1) Seçilen finansal değişkenler probit modellerine teker teker eklenmiştir. Her katsayı farklı bir denklemden elde edilmiştir. 
Aynı bağımlı değişkenler için tahmin edilen denklemlerin gözlem sayıları aynıdır. Ayrıca, denklemlerin açıklama gücünün 
çok yakın olduğu gözlenmiştir. 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

TEA kapsamında katılımcılara Türkiye’de gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısının nasıl 

değişeceğini bekledikleri sorulmaktadır. Bu soru TCMB Tüketici Güven Endeksi alt kalemleri 

arasında da yer almaktadır. Bu soruya yanıt olarak belirgin olarak artacak, biraz artacak, aynı 

kalacak, biraz azalacak, belirgin olarak azalacak, fikrim yok ve cevap vermek istemiyorum 

seçenekleri sunulmaktadır. İşsiz sayısının artmasını beklediğini belirten haneler için 1 değeri 

ve geri kalan hanelere 0 değeri verilerek işsiz sayısı artış beklentisi için bir kukla değişken 

hazırlanmıştır. Hanehalkı işgücü piyasası beklentilerini etkileyen unsurları açığa çıkarabilmek 
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 Seçilen finansal değişkenlerin tüm haneler için aynı seviyede olduğu varsayılmıştır. 
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için işsiz sayısı beklentisi kukla değişkeninin bağımlı değişken olarak seçildiği bir probit 

modeli tahmin edilmiştir (Tablo 2).  

Hanehalkı işsiz sayısı artması beklentisi ile yaş ve eğitim seviyesi arasında doğrudan ve 

anlamlı bir ilişki olduğu gözlenmiştir. Ancak, fertlerin yaşları arttıkça işsiz sayısının artması 

yönündeki beklentileri azalmaktadır. Üst gelir gruplarında yer alan fertlerin işsiz sayısı artışı 

beklentileri en düşük gelir grubundaki kişilere göre daha düşüktür. Ayrıca, işverenlerin işsiz 

sayısı artışı öngörülerinin ücretli-maaşlı çalışanlara göre daha yavaş olduğu bulunmuştur. 

Probit modelinden elde edilen katsayılar kullanılarak işsiz sayısı artması riski tahmin 

edilmiştir (Tablo 2). Ayrıca, işsiz sayısı artması riski değerlerinin aylık ortalamaları alınarak 

bir zaman serisi oluşturulmuştur. Bu sayede, işsiz sayısı artması riskinin makro-ekonomik 

veriler ile ne kadar uyumlu ve hanehalkı tahminlerinin ne kadar başarılı olduğunu incelenmek 

mümkün olmaktadır (Grafik 6).9 

Probit modellerinden elde edilen katsayılar kullanılarak tasarruf yapma ve borç kullanma 

ihtimalleri tahmin edilmiştir. Üretilen olasılık değerleri 0 ile 1 arasındadır (Tablo 4). Söz 

konusu değerler hanehalkı tasarruflarının ve tüketim harcamalarının en üst gelir grubu 

tarafından gerçekleştirilme olasılığının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca, teorik 

öngörüler ile uyumlu olarak, borç kullanma ihtimali ile işsiz sayısı artma riski arasında ters 

yönlü bir ilişki olduğu gözlenmektedir. 

Tablo 4. Tahmin Edilen Olasılıkların Dağılımı 
(1)

 

 
Gözlem sayısı Ortalama Standart Hata Minimum Maksimum 

Tasarruf yapma ihtimali 128.646 0,131 0,107 0,008 0,689 

Borç kullanma ihtimali 128.646 0,241 0,046 0,100 0,422 

İşsiz sayısı artma beklentisi 128.646 0,533 0,092 0,255 0,845 

(1) Yalnızca tüm anket sorularına yanıt veren hane üyeleri için tahminler üretilmiştir. 
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 Probit denklemi ile tahmin edilen işsiz sayısı riski ile işsizlik oranı arasında yakın bir ilişki olduğu, fakat 2014 yılı başından 

itibaren bu ilişkinin zayıfladığı görülmektedir. İncelenen dönemde işsiz sayısı riski ile işsizlik oranı bağıntı katsayısı yüzde 90 
olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, işsiz sayısı artma riski tahmin performansının değerlendirilmesi için sunulmamıştır. İşsiz 
sayısı artma riskinin sunulma amacı hanehalkı beklentilerinin makro-ekonomik gelişmeler ile tutarlı olduğunu göstermektir. 
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4.2. İşsiz Sayısı Artma Riski ve Dayanıklı Tüketim Malı Talebi Arasındaki İlişki 

Mevcut dönemde dayanıklı tüketim malı satın alma uygunluğu eğilimi ile ihtiyaç kredileri 

arasında yakın bir ilişki olduğu görülmektedir (Grafik 7). Bu gözlem bu çalışmada öne sürülen 

işsizlik riskinin yükseldiği zamanlarda dayanıklı tüketim malı satın almak için kredi talebinin 

düşeceği görüşü ile uyumludur. Yalnızca faiz oranlarının geçmiş yıllara kıyasla çok düşük bir 

seviyeye indiği 2013 yılının ikinci çeyreğinde ihtiyaç kredileri beklentilerin ötesinde hızlı bir 

artış sergilemiştir.  

Grafik 7: Dayanıklı Tüketim Malı Satın Alma 

Uygunluğu ve İhtiyaç Kredileri 

Grafik 8: Dayanıklı Tüketim Malı Satın Alma 

Uygunluğu Seçenekleri 

(3 aylık hareketli ortalama) (Yüzde) 

 

 
 

Kaynak: BDDK ve TCMB Tüketici Eğilim Anketi Kaynak: Tüketici Eğilim Anketi  

TEA’da yer alan bu soruda hanehalkına içinde bulunulan ayın mobilya, elektrikli ve 

elektronik aletler gibi dayanıklı tüketim malları satın almak için uygun bir dönem olup 

olmadığı sorulmaktadır. Bu soruya yanıt olarak kişilere “evet, şu an satın almak için doğru bir 

zaman”, “ne doğru ne de yanlış bir zaman”, “hayır, yanlış bir zaman, satın alma ertelenmeli”, 

“fikrim yok” ve “cevap vermek istemiyorum” seçenekleri sunulmaktadır. Bu soruda satın 

almanın ertelenmesi gerektiğini belirten kişiler için hazırlanan kukla değişken analizlerde 

bağımlı değişken olarak kullanılmıştır (2). Bu seçeneğin bağımlı değişken olarak seçilmesinin 

nedeni en fazla tercih edilen yanıt olmasıdır (Grafik 8). 
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Tablo 5. Dayanıklı Tüketim Malı Satın Almanın Ertelenme Olasılığı 
(1)

 

 1 2 3 4 

İşsiz sayısı artma riski 0,909** 0,948** 0,916** 0,906** 

 (0,399) (0,374) (0,379) (0,373) 

Tüketici enflasyonu  0,0537***   

  (0,00699)   

Tüketici kredisi faizi   0,00304  

   (0,00416)  

Kur sepeti    -0,0177 

    (0,0628) 

II. Gelir grubu -0,105*** -0,103*** -0,104*** -0,105*** 

 (0,0165) (0,0162) (0,0159) (0,0163) 

III. Gelir grubu -0,156*** -0,154*** -0,155*** -0,156*** 

 (0,0195) (0,0192) (0,0187) (0,0191) 

IV. Gelir grubu -0,265*** -0,263*** -0,265*** -0,265*** 

 (0,0209) (0,0196) (0,0202) (0,0196) 

Tüketici Fiyatları      

   Makul bir oranda yükseldi -0,273*** -0,272*** -0,273*** -0,273*** 

 (0,0114) (0,0108) (0,0110) (0,0109) 

   Çok az yükseldi -0,314*** -0,312*** -0,314*** -0,314*** 

 (0,0155) (0,0150) (0,0155) (0,0154) 

   Aynı kaldı -0,438*** -0,436*** -0,438*** -0,438*** 

 (0,0126) (0,0127) (0,0120) (0,0124) 

   Düştü -0,339*** -0,336*** -0,339*** -0,338*** 

 (0,0348) (0,0348) (0,0343) (0,0353) 

Ücret Değişimi Beklentisi     

   Aynı oranda artacak -0,213*** -0,211*** -0,213*** -0,213*** 

 (0,0327) (0,0333) (0,0333) (0,0315) 

   Düşük bir oranda artacak -0,0451 -0,0431 -0,0449 -0,0452 

 (0,0326) (0,0327) (0,0330) (0,0308) 

   Aynı kalacak 0,108*** 0,110*** 0,108*** 0,108*** 

 (0,0329) (0,0329) (0,0329) (0,0308) 

   Düşecek 0,230*** 0,232*** 0,230*** 0,230*** 

 (0,0407) (0,0408) (0,0400) (0,0385) 

Sabit terim 0,142 -0,419*** 0,0902 0,179 

 (0,121) (0,133) (0,137) (0,170) 

Pseudo R
2
 0,04 0,04 0,04 0,04 

Gözlem sayısı 86.884 86.884 86.884 86.884 

Standart hatalar askı (bootstrap) yöntemi kullanılarak tahminlerin 1.000 defa tekrar edilmesi ile elde edilmiştir. 

(1) Denklemlerde tüketici fiyatları beklentileri ve ücretler değişimi beklentileri içinde “daha hızlı artacak” seçenekleri dışarıda 
bırakılmıştır. 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Ekonometrik tahmin sonuçları beklentiler ile uyumlu gerçekleşmiştir.10 Beklendiği gibi, 

daha yüksek bir gelir seviyesine sahip olan kişilerin mevcut dönemde dayanıklı tüketim malı 

satın almanın ertelenmesi yönünde görüş belirtme olasılıkları daha düşüktür. Ancak, 

enflasyonun artması mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğunu 

azaltmaktadır. Finansal değişkenlerin denklemlerin açıklama gücüne katkısı sınırlıdır (Tablo 

5).11 

Fiyat gelişmeleri için geri kalan kategorilerde yer alan fertlerin mevcut durumu olumsuz 

görme olasılıkları “çok fazla yükseldi” şeklinde görüş belirten fertlere kıyasla istatistiki olarak 

anlamlı ve eksi yöndedir. Ayrıca, olumsuz görüş belirtme olasılığının fiyat değerlendirmeleri 

iyileştikçe istikrarlı bir biçimde azaldığı gözlenmektedir. Diğer yandan, ücretlerin düşmesini 

bekleyen kişilerin mevcut durumu olumsuz değerlendirme olasılıkları artı değere sahiptir ve 

istatistiki olarak anlamlıdır.12 Hanehalkı dayanıklı tüketim malı satın alma eğilimleri ile tüketici 

fiyatları değerlendirmeleri ve ücret değişimi beklentileri arasında kendi içinde tutarlı bir ilişki 

olduğu gözlenmektedir.13 

Seçilen örneklemde yer alan değişkenlerin ortalama değerleri için ağırlıklar kullanılarak 

ölçülen marjinal etkilere göre, diğer değişkenlerin sabit kaldığı varsayımı altında, işsiz sayısı 

riskinin 1 standart hata artması dayanıklı tüketim malı satın alınmasının ertelenme olasılığını 

yüzde 3,7 oranında yükseltmektedir. Tüketici fiyatları enflasyonunun bir önceki döneme göre 

yüzde 10 oranında artması ise dayanıklı tüketim malı satın alınmasının ertelenme olasılığını 

yüzde 0,23 gibi çok düşük bir oranda yükseltmektedir.14 

  

                                                 
10

 İşsiz sayısı artması riskini tahmin etmek için çalışma koşulları ve meslek tercihleri açıklayıcı değişkenler olarak kullanılmıştır. 
Bu değişkenler kontrol amacıyla dayanıklı tüketim malı satın almanın ertelenmesi kararı denklemine eklenmiş ve anlamlılıkları 
sınanmıştır. Wald testi sonuçlarına göre işsiz sayısı artma riskinin yer aldığı bir denklemde çalışma koşulları ve meslek tercihleri 
katsayılarının birlikte yüzde 11 güven aralığında sıfırdan farklı olmadıkları görülmüştür. Ayrıca, söz konusu değişkenler Guariglia 
(2001), Carroll ve diğerleri (2003) ile Benito (2006) çalışmalarında olduğu gibi Tablo 5’te sunulan ikinci aşama tahminlerde yer 
almadıkları için içsellik sorunu oluşmamaktadır.  
11 

Moulton (1990) eleştirisi dikkate alınarak hata terimlerinin doğru ölçülebilmesi için ekonometrik tahminler askı (bootstrap) 
yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Ayrıca, bir önceki aşamada üretilen işsiz sayısı artma riski ikinci aşamada bağımlı değişken 
olarak kullanıldığı için bu yöntem seçilmiştir.  
12

 LR testleri tahmin edilen tüm denklemlerin yüzde 1 güven aralığında bütün olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. 
13

 Kukla değişkenler oluşturulurken “fikrim yok” ve “cevap vermek istemiyorum” seçenekleri dışarıda bırakılmaktadır. Dayanıklı 
tüketim malı satın almanın ertelenme olasılığı incelenirken hem dayanıklı tüketim malı satın alma uygunluğu hem de tüketici 
fiyatı değişimi ve ücret değişimi beklentisi soruları kullanılmaktadır. Katılımcıların özellikle tüketici fiyatları değişimi sorusuna 
yanıt vermekte zorlandıkları görülmektedir. Ancak, tüketicilerin gelirleri ve eğitim seviyeleri yükseldikçe “fikrim yok” ve “cevap 
vermek istemiyorum” seçeneklerinin azaldığı gözlenmektedir. Bu nedenle, Tablo 5’te sunulan denklemlerin gözlem sayıları daha 
düşüktür. 
14

 Marjinal etkiler 2 numaralı denklem sonuçları kullanılarak hesaplanmıştır. 



 

 

Sayı: 2016-08 / 18 Mart 2016 

 
Ekonomi Notları           14 

 

5. Sonuç  

Bu çalışmada, Türkiye’deki hanehalkı tasarruf, borç kullanma ve tüketim eğilimleri TEA 

verileri ile incelenmiştir. Literatürde tüketici anketleri üzerine yapılan çalışmalara bakıldığında 

genellikle zaman serisi boyutunda analizlerin yapıldığı gözlenmektedir (Oral ve Brand, 2014; 

Karasoy ve Yüncüler, 2015). Bu çalışmanın Türkiye ekonomisine ilişkin literatüre katkısı TEA 

verilerini yatay-kesit ve zaman boyutları birlikte ele alarak mikro-ekonometrik analizler 

sunmasıdır. Bildiğimiz kadarıyla, bu çalışma Türkiye ekonomisi için hem hanehalkı öznel 

değerlendirmelerinden yola çıkarak işsizlik riskinin hesaplandığı hem de işsizlik riskinin yanı 

sıra seçilen finansal değişkenlerin dayanıklı tüketim malı satın alma kararları üzerindeki 

etkilerinin aylık anket verileri kullanılarak araştırıldığı ilk çalışmadır. 

Bu bağlamda, hanehalkı tasarruf ve tüketim kararlarının detaylı analizi için tasarruf 

yapma ve borç kullanma, soruları ele alınarak probit modelleri tahmin edilmiştir. Elde edilen 

sonuçlar üst gelir grubuna ait tüketicilerin alt gelir grubuna ait tüketicilere göre daha fazla 

tüketim ve tasarruf yapma eğilimi içinde olduğunu göstermiştir. Borç kullanma ihtimali 

incelendiğinde gelir grupları arasında önemli bir ayrışma gözlenmemekle birlikte, tüm gelir 

grupları için yıllar içerisinde borç kullanma ihtimalinin azaldığı görülmektedir. Ayrıca, 

beklentiler ile uyumlu bir biçimde gençlerin tasarruf eğilimlerinin daha düşük, borç kullanma 

ihtimallerinin daha yüksek olduğu bulunmuştur. Fertler yaşlandıkça ve eğitim seviyeleri 

yükseldikçe tasarruf yapma ihtimalleri artarken, borç kullanma ihtimalleri azalmaktadır. 

Tüketici kredisi faizinin ve kur sepetinin yükselmesi hanehalkının tasarruf yapma ihtimalini 

arttırmaktadır.  

Son olarak, ekonometrik modeller sonucunda işsiz sayısı artması riskinin dayanıklı 

tüketim malı satın alma kararlarının ertelemesine yol açtığı saptanmıştır (Dunn, 1998 ve 

Benito, 2006). Bunun yanı sıra finansal değişkenler denklemlere ilave edilmiş ve hanehalkı 

kararları üzerindeki etkileri incelenmiştir. Finansal değişkenlerin denklemlerin açıklama 

gücüne katkısının düşük kaldığı görülmekle birlikte içlerinde dayanıklı tüketim malı alımına 

en fazla etkisi olan değişkenin enflasyon olması dikkat çekmektedir. 
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