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ÖZET 

Bu çalışmada, “TÜİK 2003 Bütçe Anketi” verileri ile “Working-Leser” 
talep modeli tahmin edilmiştir. Modelde kullanılan sosyo-demografik 
değişkenlerden eğitim, yaş kompozisyonu, yerleşim yeri ve cinsiyeti daha 
önce Türkiye’de yapılan çalışmalarda kullanılan değişkenlerden farklıdır. 
Sonuçlar bütçe paylarının açıklayıcı değişkenlere karşı duyarlı olduğunu 
göstermiştir. Özellikle gıda alt grupları olmak üzere gelir esneklikleri kır ve 
kent yerleşim yerleri arasında anlamlı farklılık sergilemektedir. Gıda, giyim, 
konut, mobilya, sağlık, ulaşım, haberleşme, kültür, eğitim, lokanta ve diğer 
harcama gruplarının harcama esneklikleri sırasıyla 0.83, 1.07, 1.05, 1.12, 1.10, 
1.33, 1.00, 1.34, 1.44, 1.29 ve 1.14’dür.  Et hariç gıda alt grupları esneklikleri 
0.32 ile 0.71 arasında değişim sergilemektedir.   

Anahtar Kelimeler: Gıda talebi, Working-Leser Model,  Sosyo-Demografik 
Değişkenler ve Gıda Harcama Esneklikleri. 

ABSTRACT 

This study estimates the “Working-Leser” demand model with “TUIK-
2003 budget survey”. Socio-demographic as an explanatory variables include 
education, age composition, location and gender which are different from 
the variables used in previous studies in Turkey. The results indicate that 
budget shares are very responsive to explanatory variables. Elasticities, 
particularly food sub-groups, exhibit significant differences between urban 
and rural Turkey. Expenditure elasticity for food, clothing, housing, 
furniture, health, transportation, communication, culture, education, 
restaurant and other group are 0.83, 1.07, 1.05, 1.12, 1.10, 1.33, 1.00, 1.34, 
1.44, 1.29 and 1.14 respectively. Elasticities for food-sub groups range from 
0.32 to 0.71, except meat. 

Key Words: Food Demand Estimation, Working-Leser Model, Socio-Demographic 
Variables and Food Expenditure Elasticity 
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1. GİRİŞ 

 Türkiye’de bütçe anketleri ile yapılan talep çalışmaları 1980’lerin ikinci 
yarısından itibaren artmaya başlamıştır. Ancak yapılan çalışmaların sayısı 
diğer bir çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ile karşılaştırıldığında çok 
fazla değildir. Türkiye’de Tansel (1986 ve 1988), Kaytaz (1989), Koç (1994), 
Özer (2001), Koç ve Alpay (2003) ve Şengül (2004) tarafından tüketim 
harcaması verileri ile yapılan analizler bu alandaki öncü çalışmalardır. Ancak 
bu çalışmalarda sosyo-demografik değişkenler çok sınırlı sayıda 
kullanılmıştır. Oysa sosyo-demografik değişkenlerin harcama kalıpları 
üzerindeki etkilerinin bilinmesi kamu ve özel sektörde politika yapıcılar ve 
karar alıcılar açısından önemli bilgilerdir. Örneğin gelir artışı yanında kırdan 
kente göç, eğitim seviyesinin yükselmesi ve demografik yapıdaki 
değişmelerin alt gruplar itibariyle harcamaları ne yönde değiştireceği ve 
büyüklüğü hakkında bilgi sahibi olmak karar almada ve strateji belirlemede 
önemli bir değişkendir. Türkiye bağlamında literatür incelendiğinde talep 
çalışmalarında sosyo-demografik değişkenlerin etkilerinin yeterince 
araştırılmadığı görülmektedir. Nitekim, Tansel (1986 ve 1988) tarafından 
yapılan çalışmalarda sosyo-demografik değişken olarak hanehalkı genişliği 
(birey sayısı) kullanmıştır. Şengül (2004) tarafından yapılan çalışmada ise yaş 
grupları 0-25, 26-65 ve 66 yaş üzeri olmak üzere 3 gruba ayrılırken eğitim 
düzeyleri okur-yazar değil, ilkokul mezunu, orta düzey eğitim (ortaokul, lise, 
meslek lisesi), yüksek okul (fakülte mezunu, yüksek lisans-doktora mezunu) 
şeklinde 4 grupta incelenmiştir.  

Oysa hanedeki farklı yaş grupları ve hane reisinin eğitim düzeyi, hane 
halkı reisinin cinsiyeti, hane içinde gelir getiren fert sayıları, yerleşim yerleri 
hanehalkı harcamalarını farklı şekilde etkilediği uluslararası literatürde 
yayınlanmış birçok çalışma ile ortaya konulmuştur. Ballante ve Foster 
(1984)’nin ABD için yaptığı çalışmada sosyo-demografik değişken olarak 
kadınların eğitim durumları, kadınların yaşları, aile genişlikleri, 6 yaş altı 
çocuk sayısı ve bunların yanı sıra; çocuk bakımı, ev ile ilgili hizmetler 
(temizlik, yemek pişirme, ütü ve diğer hizmetler), giysi bakımı (kuru 
temizleme, ütü için dışarıya gönderme) ve kişisel bakım (kuaför, berber vb) 
gibi değişkenler kullanılmıştır. Araştırmada çalışan kadının çalışma durumu 
ve ev ile ilgili hizmetlerin ailelerin kişisel bakım harcamalarını etkilediği 
ortaya konulmuştur. Chesher ve Rees (1987)’in  İngiltere için yaptıkları 
çalışmada tanımladıkları Engel fonksiyonunun (Working-Leser) açıklayıcı 
değişkenleri olarak toplam yetişkin sayısı, farklı yaş gruplarındaki çocuk sayısı 
(0-4, 5-11, 12-17 yaş) ve hanehalkının kişi başına geliri kullanılmıştır. 
Araştırma bulguları hanehalkı demografik özelliklerinin tüketim harcamaları 
üzerinde etkili olduğunu göstermiştir.  

Young ve Hamdok (1994) Matabeleland için hanehalkı genişliği ve 
hanehalkı kompozisyonunun kırsal yerleşim yerlerinde yaşayan hanehalkının 
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tüketim harcamalarına etkilerini araştırmıştır. Bu çalışma hanehalkı geliri 
değiştiğinde tüketim kalıplarının değiştiği ve kırsal alanda gıda dışı mal ve 
hizmetler grubunun gelir esnekliği yüksek bulunmuştur. Aynı zamanda 
çocukların ve yetişkinlerin hanehalkı harcama kalıplarını etkilediği ortaya 
konmuştur. Nitekim yetişkinlerin olduğu hanelerde et ve tahıl harcamaları 
artarken 6-11 yaş grubu çocukların yaşadığı hanelerde süt harcamalarının 
artış gösterdiği görülmüştür. Lanjouw ve Ravallion (1995) Pakistan için 
yaptığı çalışmada talep fonksiyonunun açıklayıcı değişkenleri olarak, 
hanehalkı harcamaları, hanehalkı genişliği, demografik değişkenler (0-5 yaş 
grubu bebekler, 5-15 yaş grubu çocuklar, 15-60 yaş grubu yetişkinler), 
çocukların cinsiyeti, anne ve babanın okur-yazarlık durumu ve sırayla 
bebeklerin, çocukların, yetişkinlerin hanehalkı içindeki oranlarını 
kullanmışlardır. Bu çalışmada çocukların beslenme düzeyleriyle hanehalkı 
genişliği arasında ilişki yarı logaritmik Engel fonksiyon ile incelenmiştir. 
Çalışma Pakistan’da hane genişliği büyüdüğünde yoksulluk oranının artığını 
doğrulamıştır. Ayrıca kişi başına tüketim (veya gelir) ile hanehalkı genişliği 
arasında negatif korelasyon olduğu gözlemlenmiştir. Januszewska vd. 
(2007)’de Belçika için yaptığı çalışmada 7 farklı gelir grubunda (kişi başına 
gelir; Euro), aile genişliği (sayı olarak), çocuk sayıları, hanehalkının yaşadığı 
bölgeler (Brüksel, Flanders, Wallon), eğitim (ilkokulu, ortaokul, yüksekokul 
ve üniversite), meslekler (işçi, özel sektör…) ve yaş grupları (<44, 45–64, 
>65) ile gıda harcamaları  arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışmada 39 gıda 
ürünü 7 kategoride (et, balık, kümes hayvanları, süt ve süt ürünleri, yağ, 
sebze, meyve) toplulaştırılmıştır. Gıda alt grup harcamaları ile toplam gıda 
harcamaları arasındaki ilişki ve sosyo-ekonomik değişkenlerin gıda alt grup 
harcamalarına etkisi araştırılmıştır.  

Bu çalışmada, 2003 yılı TUİK Bütçe Anketi verileri kullanılarak 
hanehalkı geliri ve sosyo-demografik özelliklerinin hanelerin harcama 
kalıplarını nasıl etkilediği araştırılmıştır. Bu bağlamda sosyo-demografik 
değişkenlerin tüketim harcamaları üzerinde etkisini belirlemek amacıyla 
tüketici teorisiyle tutarlı olan Working-Leser model kullanılmıştır. Çalışmada 
ilk olarak Türkiye geneli ve Türkiye-kentsel kesim için hane düzeyinde 
veriler ile gıda-alkolsüz içecekler ve gıda alt grupları için talep tahmini 
yapılmıştır. İkinci olarak toplulaştırılmış veriler (Düzey 2) ile talep 
modellenmiştir1. Bu veriler ile talep ana mal-hizmet grupları ve gıda alt 
grupları için modellenmiş ve tahminleri yapılmıştır. Talep modellerinin 
tanımlanması zayıf ayrılabilirlik (weak separability) varsayımı altında 
yapılmıştır.   Çalışma aşağıdaki konulara odaklanmıştır. 

1) Çeşitli sosyo-demografik değişkenlerin tüketim harcamaları üzerindeki 
etkilerinin belirlenmesi,  

                                                 
1 Düzey 2 verileri 26 il ve %20 lik 5 gelir grubu olmak üzere 130 gözlemden 
oluşmaktadır. 
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2) Ana mal ve hizmet grupları,  gıda-alkolsüz içecek ve gıda alt grupları 
bazında gelir esnekliklerini tahmin etme,  

3) Toplulaştırılmış (aggregated) verilerden tahmin edilen esneklik 
katsayıları ile hane verileriyle (disaggregated) yapılan talep modelinden elde 
edilen gelir esnekliklerini karşılaştırma. 

2. Talep Modeli 

Çalışmada, ana mal ve hizmet grupları ve gıda alt grupları için fiyat 
verilerinin mevcut olmaması nedeniyle ürün gruplarının harcama payı 
hanehalkının toplam bütçesinin (harcamasının) bir fonksiyonu olduğu 
dikkate alınarak Working-Leser model (Working,1943) kullanılmıştır. Bu 
model ilk kez Working (1943) tarafından hanehalkı tüketim harcamaları 
verilerini analiz etmek için kullanılmış ve Leser (1963) bu fonksiyonel 
formun diğer alternatif modellerden daha iyi olduğunu ortaya koymuştur. 

Modelin genel formu aşağıdaki gibidir. 
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N
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şartlarını sağlaması gerekmektedir. Eğer sistemin sıfır ortalamalı, sabit 
varyanslı tesadüfi dağılım gösterdiği varsayılırsa, model her bir mal ve hizmet 
grubu için OLS yöntemi ile tahmin edilebilir ve toplanabilirlik kısıtının 
sağlandığı  kabul edilir (Deaton ve Muellbauer, 1980a: 19-20). 

Working-Leser modelinden gelir harcama esneklikleri aşağıdaki formül 
ile hesaplanır: 

i

i
i w

α
η += 1                                                                                       (3) 
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Gıda alt gruplarının toplam harcamaya göre esneklikleri (integrated 
elasticities) ise aşağıdaki formül ile dönüştürülür (Chern vd., 2003:  9-10). 

ialtgrupiix ηηη .=                                                                                  (4) 

ixη : i. gıda alt grubu harcamasının toplam harcamaya göre esnekliği, 

iη : toplam gıda harcamasının toplam harcamaya göre esnekliği, ialtgrupη : i. 
gıda alt grubu harcamasının toplam gıda harcamasına göre esnekliğini 
göstermektedir. 

Hanehalkı genişliğinin esneklikleri; modelde kullanılan demografik 

değişkenler logaritmik yapıda ise; 
i

i

w
β

 formülüyle hesaplanır. Eğer modelde 

kullanılan demografik değişkenler doğrusal yapıda ise; 
i

i

w
sβ

 formülü 

kullanılarak hesaplanır (Tansel, 1986: 241). Burada s değeri kullanılan 
demografik değişkenin ortalama değerini göstermektedir. 

3. VERİLER VE MODELİN EKONOMETRİK TAHMİNİ 

3.1. Veriler 

Bu çalışmada TÜİK 2003 Hanehalkı Bütçe Anketi çalışmasından hane 
bazında veriler (Türkiye geneli) ve toplulaştırmış (Düzey 2) veriler 
kullanılmıştır2. Verilerin toplulaştırılmasında (TUİK tarafından yapılmış) 
hanelerin kullanabilir aylık gelirleri küçükten büyüğe doğru sıralanmış ve bu 
sıralama baz alınarak haneler 5 eşit gruba ayrılarak %20’lik gelir grupları 
oluşturulmuştur. Ancak hanehalkı düzeyindeki veriler incelendiğinde 178 
hanede gıda-alkolsüz içecek harcamaları için sıfır gözlemin olduğu tespit 
edilmiştir. Bundan dolayı bu ürün grubu için 25742 hane verileri ile analiz 
yapılmıştır. (TÜİK CD, 2003). 

3.2. Modelde Kullanılan Açıklayıcı Değişkenler 

Yatay kesit verileriyle yapılan talep çalışmalarında kullanılan en önemli 
açıklayıcı değişken satın alma gücünü yansıtan toplam harcamadır. Buna 
ilave olarak sosyo-demografik değişkenlerin de talep ve tüketim kalıbı 
üzerinde anlamlı etkiye sahip olduğu çok sayıda çalışma ile ortaya 
konulmuştur.  Bu çalışmada kullanılan sosyo-demografik değişkenler; 

                                                 
2 2003 Hanehalkı Bütçe Anketi, 1 Ocak–31 Aralık 2003 tarihleri arasında bir yıl süre 
ile kentsel kesimden her ay değişen 1512 ve kırsal kesimden her ay değişen 648 
hanehalkı olmak üzere aylık toplam 2160 ve yıllık toplam 25920 örnek hanehalkına 
uygulanmıştır (TUİK 2003-CD). 
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1) Hanehalkı reisinin eğitim durumu: okur-yazar değil, okur yazar olup 
bir okul bitirmedi, ilkokul, lise, meslek liseleri, yüksekokul, fakülte 
ve yüksek lisans-doktora olmak üzere sekiz gruba ayrılmıştır.  

2) Refah karşılaştırmalarında önemli olan hanehalkı genişliği diğer bir 
açıklayıcı değişken olarak alınmıştır. 

3) Yaş grupları: çalışmada 0-6 yaş, 7-13 yaş, 14-18 yaş ve 18 yaş üzeri 
olmak üzere 4 yaş grubuna ayrılmıştır. 

4) Tüketim alışkanlıklarını ve tüketim farklılıklarını yansıtması 
nedeniyle yerleşim yeri kır ve kent olarak tanımlanmıştır.      

5) Hanenin yapmış olduğu harcamaların çeşitli mal ve hizmet grupları 
arasında paylaştırılmasında önemli bir değişken olan hanehalkı 
reisinin cinsiyeti de modele açıklayıcı değişken olarak dahil 
edilmiştir. 

6) Bu çalışmada, zayıf ayrılabilirlik varsayımı altında hanelerin temel 
tüketim tercihleri gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içecekler ve 
tütün, giyim ve ayakkabı, konut harcamaları, mobilya ve ev bakımı, 
sağlık, ulaştırma, haberleşme, eğlence ve kültür, eğitim hizmetleri, 
lokantalar ve yemek hizmetleri, çeşitli mal ve hizmetler ve gıda 
harcamaları olmak üzere 12 ana grupta sınıflandırılmıştır. Gıda alt 
grubu ise ekmek ve tahıllar, et, balık, yumurta, süt ve süt ürünleri, 
katı ve sıvı yağlar, meyve, sebze, çay ve kahve, şekerlemeler, diğer 
alkolsüz içecekler, alkollü içecekler ve diğer gıdalar olmak üzere 13 
alt grupta sınıflandırılmıştır. 

4. MODEL TAHMİN SONUÇLARI VE TARTIŞMA 

Gelir ile tüketim harcaması arasındaki ilişkinin modellenmesinde gelir 
seviyesi artıkça hata teriminin artmasından dolayı değişen varyans 
probleminden şüphelenilmiştir. Tahmin aşamasında Breusch-Pagan-Godfrey 
sınaması ile değişen varyans olduğu belirlenmiştir. Bu problem  HET-COV 
(değişen varyans) veya White düzeltmesi ile giderilmiştir3 4(Gujarati, 1999: 
425-426). Tanımlanan modellerin ekonometrik tahmini OLS ile yapılmıştır. 
Modelin tahmin sonuçlarına bakıldığında gelir gruplarına göre hanelerin ana 

                                                 

2σ

3 Değişen varyans, sıradan en küçük kareler tahmin edicilerinin sapmazlık ve 
tutarlılık özelliklerini bozmaz. Ancak bu, büyük örneklemlerde etkin olmayıp,  
düzeltici önlemler alınması gerekmektedir. Gerçek  bilinmediği durumda White,   
gerçek ana kitle değerlerine ilişkin büyük örneklemlerde, değişen varyansla tutarlı 
White varyansları ve standart hatalarını çıkarabileceğini göstermiştir. Genelde bu 
değerleri istatistiksel paket programları (SHAZAM, SAS, TSP vb.)  vermektedir.  
4Bakınız Gujarati, 1999: 377 
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mal-hizmet ve gıda alt grup harcamaları için tanımlanan talep modellerinin 
tahmininde, kullanılan açıklayıcı değişkenlerin önemli bir bölümünün 
(Örneğin, Türkiye geneli gıda alkolsüz içecek harcamaları eşitliğinde 15 
açıklayıcı değişkenden 13 tanesi, Düzey 2’de hane düzeyinde gıda alkolsüz 
içecek harcamaları eşitliğinde 3 açıklayıcı değişkenin tamamı)  %5 önem 
düzeyinde anlamlı olduğu gözlemlenmiştir (Bakınız Tablo 1 ve Tablo 3). 

4.1. Hane Düzeyinde Veriler İle Gıda-Alkolsüz İçecek ve Gıda Alt 
Grupları İçin Talep Modeli (Türkiye Geneli) 

Her bir gıda alt grup harcamaları için tanımlanan talep modeli tahmin 
sonuçları Tablo 1’de sunulmuştur. Bu sonuçlara göre; gıda-alkolsüz içecekler 
ve gıda alt grupları için yaş gruplarının, eğitim düzeylerinin, hanehalkı 
reisinin cinsiyetinin ve yerleşim yerlerinin önemli bir açıklayıcı değişken 
(talep kaydırıcı) olduğu görülmektedir. Türkiye geneli için gıda-alkolsüz 
içeceklere ayrılan bütçe payı %34’dür. Genel olarak gıda-alkolsüz içecekler 
içinde gıda alt grupları harcamalarında en yüksek bütçe payını %25’le ekmek 
ve tahıllar oluşturmaktadır. Bunu sırayla sebze (%17), et (%14), süt ve 
ürünleri (%12), meyve (%9), şekerleme (%8), yağlar (%7), çay ve kahve (%4) 
ve yumurta (%3) izlemektedir.  

Model sonuçlarına göre; ilkokul ve altı eğitim düzeyleri hanelerin gıda-
alkolsüz içecek harcama paylarını pozitif yönde etkilerken lise ve üstü eğitim 
düzeyleri ise negatif etkilemektedir. Bu sonuç eğitim ile gelir arasında pozitif 
ilişkinin doğal bir unsuru olup, düşük gelir düzeylerinde gıda bütçe payının 
da yüksek olduğu sonucunu doğrulamaktadır. Diğer bir ifadeyle yüksek 
eğitimliler yüksek gelire sahip ve yüksek gelir düzeyinde gıda alkolsüz 
içeceklerin bütçe payı düşüktür. 

Ekmek ve tahıl harcamaları için 14-18 yaş grubu ve düşük eğitim düzeyi 
pozitif yönde bir etki gösterirken 13 yaş altı ve 19 ve üstü yaş grupları ve 
yüksek eğitim seviyesi negatif etkiye sahiptir. Meslek liseleri ve fakülte 
mezunları et harcamalarını pozitif etkilemektedir. Hanehalkı reisi erkek olan 
hanelerde ekmek ve tahıl, et ve çikolata ve benzeri ürünlerin bütçe payı 
hanehalkı reisi bayan olanlardan daha yüksektir. Süt ve süt ürünlerinin 
harcama payları 7-13, 14-18 ve 19 ve üzeri yaş gruplarından negatif 
etkilenirken eğitim seviyeleri yükseldikçe pozitif etkilenmektedir. Eğitim 
seviyesi düşük olan kesimden yüksek eğitimli kesime doğru süt ve süt 
ürünlerine ayrılan bütçe payı artış göstermektedir. Bu sonuç beklenti ile 
tutarlıdır. Çünkü eğitim düzeyi yükseldikçe protein tüketiminin artması 
beklenir. Kırsal kesimde yağ, sebze, şekerleme, çay, süt ve süt ürünleri 
harcamalarının bütçe payları kente göre daha yüksektir. Lise ve üstü eğitim 
düzeyleri meyve harcamalarını pozitif etkilerken sebze harcamalarını negatif 
etkilemektedir. Eğitimsiz kesimde (hanehalkı reisi ilkokul ve altı eğitim 
seviyesinde olanlar) çay ve kahve harcamaları artarken orta eğitim 
düzeylerinde azalış sergilemekte, yüksek lisans-doktora düzeyinde tekrar artış 
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göstermektedir. Bunun sebebi yüksek eğitim düzeylerinde kahve tüketiminin 
göreli olarak yüksek olması olabilir. 

Hane düzeyindeki veriler ile tahmin edilen talep modelinden Türkiye 
geneli gıda-alkolsüz içeceklerin harcama esnekliği 0.73 olarak hesaplanmıştır. 
Bu sonuç Engel yasasını doğrulamaktadır. Gıda alt grupları içinde et (1.26) 
lüks maldır. Ekmek ve tahıl (0.52), yumurta (0.32), süt ve süt ürünleri (0.62), 
yağlar (0.66), meyve (0.68), sebze (0.62), şekerleme (0.71), çay ve kahve 
(0.39) ise ihtiyaç malları grubunda yer almaktadır. Kent=1,  Kır=0 olarak 
alınan yerleşim yeri kukla değişkeni için kentte gıda-alkolsüz içeceklerin gelir 
esnekliği 0.66 iken kukla değişkenlerin yerleri değiştirildiğinde (Kır=1, 
Kent=0) kırsal kesim için gıda-alkolsüz içeceklerin gelir esnekliği 0.78 olarak 
hesaplanmıştır. Kırsal kesimdeki harcamalar içinde gıdaya ayrılan bütçe payı 
kentten daha fazla olması esnekliğin yüksek olmasını doğrulamaktadır.  
Türkiye’de kentsel ve kırsal kesimde gelir grupları arasındaki sosyo-
ekonomik farklılıklar her iki kesimde yer alan hanelerin harcama ve tüketim 
kalıpları arasındaki farklılığı açıklamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 48



 
F. Banu BEYAZ, A. Ali KOÇ 

 

 

 49



Tüketim Kalıpları Üzerinde Gelir ve Sosyo-Demografik Değişkenlerin Etkisi: 
Türkiye’de 2003 Hanehalkı Bütçe Anketi Analizi 

 

 

 

 

 50



 
F. Banu BEYAZ, A. Ali KOÇ 

 

 

 51



Tüketim Kalıpları Üzerinde Gelir ve Sosyo-Demografik Değişkenlerin Etkisi: 
Türkiye’de 2003 Hanehalkı Bütçe Anketi Analizi 

 

 

4.2. Hane Düzeyinde Veriler İle Gıda-Alkolsüz İçecek ve Gıda Alt 
Grupları için Talep Modeli  (Türkiye Kentsel Kesim) 

Türkiye kentsel kesim için yapılan gıda-alkolsüz içecek grupları talep 
modeli tahmin sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. Türkiye genelinde olduğu 
gibi Türkiye-kentsel kesimde de gıda-alkolsüz içecek harcamalarında yaş 
grupları ve lise üstü eğitim düzeyleri negatif yönde etki gösterirken ilkokul ve 
daha düşük seviyedeki eğitim düzeyleri pozitif yönde etki göstermektedir. 
Gıda alt grupları için ise, 0-6 yaş grubu ile lise ve üstü eğitim düzeyleri 
ekmek ve tahıl harcamalarını negatif etkilerken 7 ve üstü yaş grubu ile lise ve 
altı eğitim düzeyleri ekmek ve tahıl harcamalarını pozitif etkilemektedir. Süt 
ve süt ürünleri harcamalarını 0-6 yaş grubu, lise ve üstü eğitim düzeyleri 
pozitif etkilerken 7-13 yaş grubu ve 18-65 yaş grupları arası nüfus sayısı 
negatif etkilemektedir. Tüm yaş grupları et harcamalarını pozitif 
etkilemektedir. Ancak 7-13 yaş grubundan 19 ve üzeri yaş grubuna doğru 
etki kendi içinde azalış göstermektedir. Eğitim düzeyinin azalması ise et 
harcamalarını negatif etkilemektedir. Düşük eğitim düzeyi yağ ve sebze 
harcamalarını artırırken yüksek eğitim düzeyleri süt ve süt ürünleri 
harcamalarını ve meyve harcamalarını artırmaktadır. Bu sonuç kentleşme ve 
eğitim düzeyinin artmasıyla beraber süt ve ürünleri ile meyve tüketiminin 
artacağını göstermektedir. Çay ve kahve harcamalarını 0-6, 7-13, 14-18 yaş 
grupları negatif etkilerken diğer alkolsüz içecekler harcamasını pozitif 
etkilemektedir. Bu durum alkolsüz içecekler için hedef kitlenin yetişkin 
olmayan nüfus olduğunu kanıtlamaktadır.  Hanehalkı reisi bayan olan 
hanelerde yumurta, süt ve süt ürünleri, sebze, çay-kahve harcamaları bütçe 
payı hanehalkı reisi erkek olan hanelerden daha yüksektir.  

Türkiye-kent geneli için gıda-alkolsüz içeceklere ayrılan bütçe payı 
%30’dur. Genel olarak gıda-alkolsüz içecekler içinde gıda alt grupları 
harcamalarında en yüksek bütçe payını %25’le ekmek ve tahıllar 
oluşturmaktadır. Bunu sırayla; sebze (%17), et (%15), süt ve süt ürünleri 
(%11), meyve (%9), şekerleme (%8), yağlar (%7),  meyve suları (%4) ve 
yumurta (%3) izlemektedir. Türkiye-kent geneli için gıda-alkolsüz içeceklerin 
harcama esnekliği 0.71 olarak hesaplanmıştır. Model tahmin sonuçlarına 
göre gıda alt grupları içinde et (1.21) lüks maldır. Ekmek ve tahıl (0.47), 
yumurta (0.33), süt ve süt ürünleri (0.63), yağlar (0.68), meyve (0.68), sebze 
(0.61), şekerleme (0.67) ve çay-kahve (0.41) ihtiyaç malları olarak 
bulunmuştur. 
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4.3. Toplulaştırılmış (Düzey 2) Verileri İle Ana Mal-Hizmet ve Gıda 
Alt Grup Harcamaları İçin Talep Modeli Tahmini 

Türkiye genelinde hanehalkı düzeyinde ana mal grupları ve bazı gıda alt 
grup harcamaları için sıfır gözlemlerin çok olmasından dolayı talep 
tahminleri toplulaştırılmış (Düzey 2) veriler ile yapılmıştır5. Ancak verilerin 
toplulaşmış olmasından dolayı modelde sınırlı sayıda sosyo-demografik 
değişkenler kullanılmıştır. Bunlar yaş gruplarının [0-6 (Y1), 7-13 (Y2), 14-18 
(Y3)] toplam hane nüfusuna oranı ve hanehalkı nüfusu içinde gelir getiren 
fert sayılarının hane nüfusuna oranı (DR) gibi değişkenlerdir. Her bir ana 
mal-hizmet grubu ve gıda alt grup harcamaları için tanımlanan modelin 
tahmin sonuçları Tablo 3 ve 4’de verilmiştir. Harcamalar içinde en yüksek 
bütçe payını %34’le gıda-alkolsüz içecekler oluşturmaktadır.  Bunu sırasıyla 
konut (%27), ulaşım (%7), mobilya (%6), giyim (%6), alkollü içecekler (%5), 
haberleşme (%4), lokanta ve restoran (%3), diğer harcamalar (%3), sağlık 
(%2), kültür (%2) ve eğitim (%1) izlemektedir. 

Hanehalkı nüfusu içinde 18 altı yaş gruplarının toplamları gıda-alkolsüz 
içecek harcamaları payını pozitif etkilerken ulaşım ve haberleşme harcama 
payını negatif etkilemektedir. Hanehalkı nüfusu içinde gelir getiren fert sayısı 
artıkça konut harcama payı ve alkollü içecek payı azalış göstermekte, lokanta 
ve restoran harcama payları ise artış göstermektedir. Hane genişlikleri konut 
harcama paylarını negatif etkilerken mobilya ve ev bakım harcamalarını 
pozitif etkilemektedir. Yetişkin nüfus (19 ve üstü yaş grupları) ulaşım, 
haberleşme ve diğer harcamaları pozitif etkilerken, 7 ve üstü yaş grupları 
eğitim ve kültür harcamalarını pozitif etkilemektedir. Genç nüfus ise (14 ve 
üstü yaş grubu) giyim harcamalarını pozitif etkilemektedir. Hanehalkı nüfusu 
içinde 18 ve altı yaş gruplarının toplamı et, balık, meyve ve sebze harcama 
paylarını negatif etkilerken şekerleme, hazır gıda ve çay-kahve harcama 
paylarını pozitif etkilediği görülmektedir. Hanehalkı nüfusu içinde 0-6 ve 14-
18 yaş grupları diğer alkolsüz içecek harcamalarını negatif etkilemektedir. 
Yetişkin nüfus (19 ve üstü yaş grupları) et, balık ve meyve harcamalarını 
pozitif etkilerken sebze, yumurta, süt ürün grubu ve çay-kahve harcamalarını 
negatif etkilemektedir. Yağ harcamalarını hane nüfusu içinde 14-18 yaş 
grubu negatif, 7-13 yaş grubu pozitif etkilemektedir.  

Gıda harcamaları içinde en yüksek bütçe payını %24’le ekmek ve 
tahıllar oluşturmaktadır. Bunu sırasıyla sebze (%16), et (%15), yumurta ve 
süt (%13), şekerleme (%8), çay-kahve (%3), diğer alkolsüz içecekler (%3), 
yağlar (%2), meyve (%2), balık (%1) ve hazır gıdalar (%1) izlemektedir. 
Modelde kullanılan demografik değişkenler hane genişliği (4.42), 7 ve üstü 

                                                 
5 Verilerin büyük oranda sıfır gözlemleri içermesi durumunda, bütün gözlemlere en 
küçük kareler yönteminin uygulanması parametre tahminlerinin yanlı (biased) 
olmasına, sıfır gözlemlerin ihmal edilmesi ise etkinlik (efficiency) kaybına neden 
olmaktadır.    
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yaş grubu (3.83), 19 ve üstü yaş grubu (2.65), 0-6, 7-13 ve 14-18 yaş grupları 
toplamı (1.76), yaş gruplarının (0-6 yaş, 7-13 yaş ve 14-18 yaş) ortalama 
değerlerinden (0.59, 0.70 ve 0.48) oluşmaktadır. 

Model sonuçlarından hesaplanan esnekliklere göre, gıda-alkolsüz 
içeceklerin harcama esnekliği 0.83 ve alkollü içeceklerin harcama esnekliği 
0.95 olup,  bu iki mal grubu zorunlu ihtiyaç grubunda yer almaktadır. Giyim 
(1.07), konut (1.05), mobilya (1.12), sağlık (1.10), ulaşım (1.33), haberleşme 
(1.00), kültür (1.34), eğitim (1.44), lokanta ve restoran harcamaları (1.29) ve 
diğer harcamalar (1.14) ise harcama esnekliğine göre lüks mal grubunda yer 
almaktadır. Gıda alt grubunda ise diğer alkolsüz içecekler harcama 
esnekliğine (1.20) göre lüks maldır. Ekmek ve tahıl (0.77), et (0.91), balık 
(0.98), yumurta ve süt (0.86), yağlar (0.70), meyve (0.89), sebze (0.79), 
şekerleme (0.78), hazır gıda (0.78) ve çay-kahve (0.77) ise ihtiyaç malları 
grubunda yer almaktadır.  
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Tablo 5’de Türkiye’de çeşitli yıllarda bütçe anket verileri kullanılarak 
yapılan diğer çalışmalar ile TUİK 2003 Bütçe Anketi Verilerini kullanarak 
yaptığımız bu çalışmadan elde edilen harcama esneklik değerleri yer 
almaktadır.  Tablonun sonuçlarına göre; genelde sağlık harcamaları, konut, 
mobilya, ulaşım ve haberleşme gibi harcama gruplarının harcama esnekliği 
birden büyük olması beklenirken Koç ve Alpay, Özmucur ve Özer’in yaptığı 
çalışmalarda bu tip harcama esneklik değerleri birden küçük çıkmıştır. Koç 
ve Alpay’ın çalışmasında ulaşım-haberleşme ve mobilya lüks mal olarak 
tahmin edilmiştir. Tansel (1986) 1978/79 kentsel yerleşim yerleri için 
Working-Leser model ile yaptığı çalışmada sadece gıda harcama grubunun 
zorunlu mal olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Koç ve Alpay (2003) 1994 
hanehalkı verileri ile yaptığı çalışmada gıda, konut ve sağlık harcamaları 
zorunlu mal grubunda yer almıştır. Özer (2001) LES model tahmin 
sonuçlarına göre 1987 yılında konut, ulaşım-haberleşme kültür harcamalarını 
1994 yılında ise konut, ulaşım-haberleşme harcamalarını zorunlu mal olarak 
tahmin etmiştir. Özmucur (1991) çift logaritmik model yardımıyla gıda, 
konut, mobilya, sağlık harcamalarını zorunlu mal olarak tahmin etmiştir. 
Yapılan bu çalışmada ise sadece gıda harcamalarının zorunlu mal grubunda 
yer almaktadır.  

Tablo 5: Türkiye’de Hanehalkı Verileri İle Yapılan Talep 
Çalışmalarından Hesaplanan Harcama Esneklikleri 

Ana 
Harcama 
Grubu 

Beyazve 
Koç 
(Working 
Leser) 

Tansel 
(1986) 
(Working 
  Leser) 

Koç ve 
Alpay 
(2003) 
(AIDS 
Model) 

Tansel 
(1988) 
(Log-Liner 
Fonksiyon) 

Özer (2001) 
(LES) 

Özmucur 
(1991) 
(Çift 
Logaritmik 
Fonksiyon) 

 2003 1978-79 
(Kent) 

1994 1967 
(Ankara) 

1987 1994 1987 

Gıda 0.83* 0.60 0.56 0.51 1.38 0.94 0.51 
Giyim 1.07 1.28 1.20 1.11 1.11 1.36 1.04 
Konut 1.05 0.77 0.87 1.16 0.55 0.99 0.82 
Mobilya 1.12 1.04 1.64 1.02 - - 0.77 
Sağlık 1.10 1.71 0.74 1.18 1.08 1.00 0.90 
Ulaşım 1.33 2.53 1.94 - 0.64 0.80 1.70 
Haberleşme 1.00 - - - 
Kültür 1.34 2.03 1.70 - 0.72 1.03 1.31 
Eğitim 1.44 - 1.94 - 
Lokanta 
Restoran 

1.29 1.50 1.10 - - - 1.32 

Diğerleri 1.10 1.58 1.52 1.68 1.21 1.14 1.19 
Not: *Toplulaştırılmış veriler (Düzey 2) ile tahmin edilen modelden hesaplanan gıda-alkolsüz 
içecekler harcama esnekliğini göstermektedir. Hane bazlı veriler ile tahmin edilen talep 
modelinde ise Türkiye genelinde gıda alkolsüz içeceklerin harcama esnekliği 0.73 ve Türkiye–
kentsel kesimde gıda alkolsüz içeceklerin harcama esnekliği 0.71 olarak hesaplanmıştır. 
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5. SONUÇ 

Uluslararası yazında hanehalkı bütçe verileri ile yapılan talep 
çalışmalarında tüketim kalıpları üzerinde sosyo-demografik değişkenlerin 
etkilerinin daha detaylı araştırılması yaygın hale gelmiştir. Uluslararası 
literatür bu alanda oldukça zengindir. Türkiye’de talep çalışması yapacak 
zaman serisi verilerin çok sınırlı olması ve 2003 öncesi bütçe anketi 
verilerinin kullanıcılara genellikle toplulaştırılmış olarak verilmesinden dolayı 
sosyo-demografik değişkenlerin tüketim kalıpları üzerinde etkisini detaylı 
olarak araştıran çalışmalar oldukça sınırlı kalmıştır. Bu çalışma ile Türkiye 
bağlamında görülen bu eksikliğin giderilmesi amaçlanmıştır. 

2003 bütçe anketi ile yapılan bu çalışmada Working-Leser olarak 
adlandırılan Engel fonksiyonu ile talep modeli tahminleri yapılmıştır. Bu 
çalışmadan elde edilen temel sonuçlara göre; eğitim düzeyleri, yaş grupları, 
hanehalkı reisinin cinsiyeti ve yerleşim yerleri gibi sosyo-ekonomik 
değişkenler tüketim kalıplarının yapısını etkilemektedir. 

Toplulaştırılmış veriler ile (Düzey 2) yapılan talep çalışmasında ana 
harcama grupları içinden gıda-alkolsüz içecek ve alkollü içecekler zorunlu 
ihtiyaç grubunda yer alırken geriye kalan diğer harcama grupları lüks mal 
grubunda yer aldığı ortaya konmuştur. Gelir artışıyla birlikte talebin en 
yüksek hızda artacak hizmet grubu eğitim olarak bulunmuştur. Düzey 2 de 
gıda alt grupları içinde et ihtiyaç mal grubunda yer alırken Türkiye genelinde 
lüks mal grubunda yer almaktadır. Sonuçlar et tüketiminin Türkiye genelinde 
gelirdeki yüzde değişmeye en duyarlı ürün olduğunu göstermektedir.  

Harcama esnekliği yerleşim yerlerine göre karşılaştırıldığında gıda-
alkolsüz içeceklerin harcama esnekliği kentsel alanda 0.66 ve kırsal alanda 
0.78 olarak hesaplanmıştır. Türkiye genelinde olduğu gibi gıda alt grupları 
içinde et lüks mal iken diğer gıda alt grup harcamaları ise ihtiyaç malları 
sınıfında yer almaktadır. Sonuçlar gıda-alkolsüz içecekler ve gıda alt grubu 
harcama esnekliklerinin kırsal kesimde kentsel kesime göre daha yüksek 
olduğunu göstermektedir. 

Çalışmada ortaya çıkan en önemli bulgulardan biri de; hane bazlı veriler 
ve toplulaştırılmış veriler ile yapılan talep tahminlerinden elde edilen 
esneklikler arasında önemli bir fark olmadığı, ancak toplulaştırılmış verilerle 
yapılan talep modelinden elde edilen esnekliklerin genel olarak ve sistematik 
olarak daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç 2003-2008 dönemini 
kapsayan bütçe anketlerinin gelir gruplarına göre toplulaştırılmış verilerinden 
panel veri seti oluşturulabileceği (hane düzeyinde yapmak çok zor veya 
olanaklı değil) ve panel veri setine ile fiyat (sepet maliyeti) dahil edilerek talep 
çalışmasının yapılabileceğini göstermektedir. 
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