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MART AYI HABERLEŞME FİYAT GELİŞMELERİ HAKKINDA  

BASIN DUYURUSU 

 

Bankamızın Mart ayı haberleşme grubu fiyatlarına yönelik olarak yapmış olduğu 

öngörü ve açıklamaların çeşitli basın ve yayın organlarında farklı biçimlerde 

değerlendirildiği görülmüş olup, konuya ilişkin kamuoyuna bir açıklama yapılması 

gereği duyulmuştur. 

 

Merkez Bankası, kamuoyunu bilgilendirmek ve fiyat verilerinin doğru yorumlanmasına 

katkıda bulunmak amacıyla, her ay fiyat istatistiklerinin Türkiye İstatistik Kurumu 

(TÜİK) tarafından yayımlanmasını izleyen iki iş günü içinde enflasyon rakamlarına 

ilişkin teknik bir rapor yayımlamaktadır. Bu çerçevede, 5 Mart 2007 tarihinde 

yayımlanan Şubat Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu’nda, tütün ürünleri ve haberleşme 

fiyatlarındaki gelişmelerin Mart ayında TÜFE’yi olumsuz  etkileyeceği belirtilmiştir. 

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Mart ayında tütün ürünleri fiyat 

gelişmelerinin TÜFE’ye etkisinin öngörüldüğü şekilde olduğu, ancak haberleşme 

grubu endeksinde düşüş gerçekleştiği gözlenmiştir. Haberleşme grubundaki  gelişme 

temelde iki nedenle açıklanabilmektedir. 

 

1) TÜİK enflasyonun daha sağlıklı ölçülebilmesini temin amacıyla Mart ayında 

TÜFE içinde telefon ve telefaks hizmetleri alt kaleminde yer alan maddeleri 

güncelleme gereği duymuştur. Merkez Bankası, Şubat Ayı Fiyat Gelişmeleri 

Raporu’nda haberleşme grubunun enflasyon üzerindeki net etkisini 

hesaplarken Mart ayı güncellenmesinden önceki veri setini kullanmış ve bu 

doğrultuda TÜFE’ye yaklaşık 0,24 puanlık bir katkı öngörmüştür. Ancak, Mart 

ayında endeksteki değişiklik sonrasında şehirler arası, milletler arası ve sabit 

hattan GSM görüşme ücretlerindeki azalışlar, şehir içi görüşme ücretindeki 

artışı telafi etmiş ve telefon hizmetlerindeki fiyat gelişmelerinin TÜFE’ye net 

yansıması öngörülene kıyasla daha sınırlı olmuştur. 



 

2) Bunun yanında, telefon ve telefaks ekipmanları alt grubu endeksi, özellikle cep 

telefonu fiyatlarında beklenenin ötesinde gerçekleşen yüksek oranlı fiyat 

azalışlarının etkisi ile gerilemiştir. 

 

Bu doğrultuda, Mart Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu’nda Merkez Bankası şu 

ifadelere yer vermiştir: 

 

“TÜFE içinde haberleşme grubu; ağırlıklı olarak telefon ve telefaks hizmetleri ile 

telefon ve telefaks ekipmanından oluşmaktadır. Mart ayında telefon hizmetleri alt 

kalem (şehir içi görüşme, şehirler arası görüşme vb.) fiyatlarındaki çeşitli artış ve 

azalışlar birbirini telafi etmiş ve telefon hizmetlerindeki fiyat gelişmelerinin 

TÜFE’ye net yansıması sınırlı olmuştur. Bunun yanında telefon ve telefaks 

ekipmanları alt grubu fiyatları, özellikle cep telefonu fiyatlarındaki yüksek oranlı 

fiyat azalışlarının etkisi ile yüksek oranda gerilemiştir. Bu gelişmeler sonucunda 

haberleşme grubu fiyatları Mart ayında yüzde 0,50 oranında azalmıştır.” 

 

Kamuoyunun bilgisine sunulur. 


