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Uluslararası Petrol ve Gıda 
Fiyatlarından İç Fiyatlara Asimetrik ve 
Doğrusal Olmayan Fiyat Geçişkenliği: 
Türkiye İçin NARDL Modeli Bulguları*

Öz
Bu çalışmanın amacı uluslararası emtia piyasalarından (petrol ve gıda) kaynak-
lanan asimetrik ve doğrusal olmayan fiyat hareketlerinin iç fiyatlara geçişkenliğini 
Türkiye için ölçmektir.  Bu amaçla 2003M02-2015M02 dönemine ait aylık bazda 
(145 gözlem) çeşitli uluslararası emtia fiyatları (petrol ve gıda fiyatları) ve iç fiyat-
ları temsilen tüketici fiyat endeksleri ele alınmıştır. Çalışmanın ekonometrik tah-
minlemesinde yakın zamanda geliştirilen Doğrusal Olmayan Gecikmesi Dağıtıl-
mış Otoregresif (NARDL) Modeli kullanılmıştır. Böylece uluslararası emtia fiyat-
larının pozitif ve negatif “Kısmi Ayrıştırma Toplamları” kullanılarak kısa ve uzun 
dönem doğrusalsızlık ve asimetrik etkiler eşanlı olarak test edilmektedir. Elde 
edilen sonuçlara göre uluslararası petrol ve gıda fiyatlarından yurtiçi enflasyon 
oranlarına doğru asimetrik bir fiyat geçişkenliğinin olduğu sonucuna varılmıştır. 
Öte yandan, pozitif ve negatif uluslararası emtia fiyat şoklarına karşı iç fiyatların 
verdiği kısmi tepkiler “Asimetrik Dinamik Hızlandıran” yaklaşımı kullanılarak öl-
çülmektedir. Buna göre yurtiçi enflasyon oranlarının petrol ve gıda fiyat şoklarına 
verdiği tepki asimetrik ve sırasıyla 20 ve 15 ay olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası emtia fiyat şokları; NARDL Modeli; asimetrik 
geçişkenlik.

Asymmetric and Nonlinear Pass-Through of 
International Oil and Food Prices to Domestic 
Prices: NARDL Model Evidence for Turkey

Abstract
The aim of this paper is to measure asymmetric and nonlinear pass-through of 
international commodity prices (oil and food) to domestic prices in Turkey. For 
this purpose, monthly data for international oil and food prices and domestic con-
sumer price index for the period 2003M02-2015M02 (145 observations) is used. 
The econometric estimation is based on the recently developed NARDL Model. 
This model offers a proper possibility to simultaneously test the short and long-
run nonlinearity through positive and negative “Partial Sum Decompositions” of 
the international commodity prices to domestic prices. According to our findings, 
we have concluded that there is a pass-through from international oil and food 
prices to domestic prices or inflation in an asymmetrical sense. The NARDL Mo-
del, in hand, also allows us to quantify the respective responses of the inter-
nal prices to positive and negative commodity price shocks from the “Asymmet-
ric Dynamic Multipliers”. We have found that domestic inflation rates’ response 
to international oil and food prices is asymmetrical respectively in 20-month and 
15-month periods. 

Keywords:  International commodity price shocks; NARDL Model; asymmetric 
pass-through. 
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Giriş

Günümüzde gelişmekte olan ekonomiler ulusla-
rarası ekonomilere ve finansal piyasalara giderek 
daha fazla entegre olmaya başlamıştır. Bu durum 
bu ülkeleri dış şoklara karşı daha fazla önlem al-
maya zorlamaktadır. Son yıllarda dünya ekonomi-
sinde yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve belir-
sizliklerle birlikte emtia fiyatlarında görülen yük-
selişler ülke politika yapımcılarını bu şoklara karşı 
korunmada uygun politikaları izlemeye zorlamak-
tadır.  Buradaki en önemli soru ise şokların etkisini 
en aza indirmede hangi yapısal reformların ve po-
litika araçlarının seçileceği hususudur. Yapılan ça-
lışmaların büyük bir bölümü uluslararası emtia fi-
yatları şoklarının gelişmekte olan ülkeleri gelişmiş 
ülkelere göre dört kat daha fazla etkilediğini or-
taya koymaktadır (IMF, 2011). IMF’nin bir grup 
ülke üzerine yaptığı çalışmaya göre, emtia fiyatla-
rının daha çok ve sürekli olarak, tüketim sepetinin 
büyük bölümünü gıda ürünleri ve petrol yoğunluk-
lu ürünlerin oluşturduğu ülkeleri etkilediği görül-
müştür (IMF,2011). 

Bir arz şoku olarak emtia fiyatlarındaki artışlar 
enflasyonda yukarı doğru eğilimlere ve hasılanın 
da potansiyel düzeyinin altına inmesine yol aç-
maktadır. Arz tarafına bakıldığında enerji fiyatla-
rındaki artışların enerji yoğun sektörlerdeki üretim 
maliyetlerini arttıracağı bunun da tüketiciye yan-
sıyarak enflasyonu arttıracağı söylenebilir (Blanc-
hard ve Gali, 2008:18-20). Yüksek üretim maliyet-
leri aynı zamanda yatırımlarda düşüşe yol açacak-
tır. Talep yönüne baktığımızda ise artan enerji fi-
yatlarının tüketicilerin reel gelirlerinde azalışa yol 
açarak tüketim harcamalarında düşüşe neden ola-
cağı söylenebilir (Kilian, 2014:136-138; Hamil-
ton, 2009:227-229). Enerji fiyatlarındaki bir düşüş 
enflasyon ya da enflasyon bekleyişlerinde de dü-
şüşe yol açarsa Merkez Bankası ekonomiyi can-
landırıcı parasal genişlemeye gidebilir (Bernanke, 
Watson ve Gertler, 1997:149-151). Fakat asimet-
rik etkiden dolayı enerji fiyatlarındaki düşüş çe-
kirdek enflasyonda düşüşe yol açmıyorsa Merkez 
Bankasının temkinli davranarak genişletici politi-
kalara ihtiyatlı bakması gerekecektir (Hunt, Isard 
ve Laxton, 2001:40-41).   Merkez Bankalarının fi-
yat şoklarına karşı verdiği tepkiler ise zaman za-
man tartışma konusu olmuştur. Çünkü düşük enf-
lasyon ve yüksek büyüme oranları eşanlı olarak 
sağlanamamaktadır.  

Öte yandan petrol fiyatlarının yurtiçi fiyatlara ge-
çişkenliğinin ekonominin dışa açıklığıyla birlik-
te arttığı da görülmektedir (Gelos ve Ustyugova, 
2012:26). Petrol ve gıda şoklarının enflasyonist et-
kisinin, enflasyon oranlarının yüksek olduğu ülke-
lerde daha yüksek olduğu göze çarpmaktadır. Ay-
rıca enflasyon beklentilerinde sapmaların yüksek 
çıkması da enflasyonist fiyat geçişkenliğinin  yük-
sek olacağını ifade etmektedir. Buna göre enflas-
yon hedeflemesi uygulayan ülkelerin şoklara karşı 
daha olumlu tepki verdiği, böylece enflasyon dü-
zeylerinin makul bir seviyede kaldığı söylenebi-
lir (Habermeier vd. 2009:23-25; Brito ve Bystedt, 
2010:199-200). Buna rağmen 2008 de yaşanan 
yüksek gıda fiyat şokları karşısında çoğu ülkede 
uygulanan enflasyon hedeflemesinden beklenilen 
sonuç alınamamıştır. 

Habermeier vd. (2009), 2008 küresel krizi önce-
si uluslararası gıda ve petrol fiyat şoklarının geliş-
mekte olan yaklaşık 50 ülke ekonomisi üzerindeki 
etkisini panel veri analizi kullanarak test etmiştir. 
Buna göre enflasyon hedeflemesi uygulayan ülke-
lerin şoklara karşı daha dirençli oldukları sonucu-
na varmıştır. Bağımsız ve şeffaf bir merkez banka-
sının da başarılı bir döviz kuru politikası uygula-
yarak şokların etkilerini azaltabileceği ortaya ko-
nulmuştur. 

De Gregorio vd. (2008), Phillips Eğrisi ve VAR 
yaklaşımına dayanan ve 34 ülkeyi içine alan çalış-
masında fiyat geçişkenliğinin sanayileşmiş ülke-
lerde gelişmekte olan ülkelere nazaran daha düşük 
olduğu sonucuna varmıştır. Bunda etkili olan fak-
törlerin ise dünya genelinde petrole bağımlı eko-
nomilerin azalması, döviz kuru geçişkenliklerin-
deki düşme ve daha pozitif enflasyon ortamları-
nın sağlanması şeklinde görülmüştür. Ayrıca pet-
rol şoklarının kaynağının daha çok güçlü küresel 
talep sonucunda oluştuğu sonucuna varılmıştır. 

Chen (2009), 19 sanayileşmiş ülke için zamana 
göre değişken petrol fiyatları geçişkenlik katsayı-
larını uzay-durum yaklaşımıyla incelemiş ve orta-
lama geçişkenlikte önemli bir azalış olduğu sonu-
cuna ulaşmıştır. Bu azalışın en önemli nedeni ise 
uygulanan para politikası, döviz kuru politikası ve 
yüksek ticari açıklık politikalarıdır. 

Rigobón (2010), mikro veriler kullanarak 50 ülke 
için petrol ve gıda fiyatlarındaki geçişkenliği araş-
tırmıştır. Buna göre, sektörel karakteristiklerden 
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dolayı farklı ülkelerde sektörlerin tepkilerinin 
farklı olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Pedersen (2010), çalışmasında 1999-2010 döne-
mine ait 46 ülkede yapısal VAR yöntemini kulla-
narak gıda ve enerji fiyatları geçişkenliğini araş-
tırmıştır. Yazar, gıda fiyatlarındaki geçişkenliğin 
enerji fiyatları geçişkenliğine göre daha fazla ol-
duğu ve gelişmekte olan ülkelerin bu geçişkenlik-
ten daha fazla etkilendiği sonucuna varmıştır. 

Peersman ve Van Robays (2009), ekonomik  şok-
ların Euro bölgesi ve ABD üzerine etkilerini ince-
lemek amacıyla VAR sistemi ve işaret kısıtı meto-
du yardımıyla şokları ayrıştırarak enflasyon üze-
rindeki doğrudan ve dolaylı etkilerini analiz et-
miştir. ABD’de enflasyonist etkilerin, şokların 
doğrudan geçişkenliği ile birlikte doğrudan etki-
sinin ve üretim maliyetlerinde yol açtığı yükselme 
nedeniyle de dolaylı etkisinin ortaya çıktığı görül-
müştür. Euro bölgesinde ise şokların etkisinin bi-
raz daha düşük olmakla birlikte daha çok ücretler 
üzerinde etkili olduğu görülmüştür.

Literatürde gıda ve petrol fiyatlarından enflas-
yona doğru geçişkenliği inceleyen birçok çalış-
ma olmasına rağmen bunlardan çok azı asimet-
rik etkileri dikkate almaktadır (Cunadoa ve Gra-
ciab, 2005:78-79; Shawarby ve Selim, 2012:11; 
Ianchovichina vd. 2012:16-17; Zoli, 2009:9-10; 
Peeters ve Albers, 2013:288). Son yıllarda yapı-
lan çalışmalar petrol ve gıda şoklarına karşı enf-
lasyon oranlarının verdiği tepkinin asimetrik ol-
duğunu ortaya koymaktadır (Mork,1989:741-
744;Hamilton,1996:215-216). Seksenlerin ortala-
rında dünya genelinde yaşanan petrol fiyatların-
daki düşüşlerden sonra Mork (1989:743), Mory 
(1993:152-153) ve Mork vd. (1994:25-26), pet-
rol fiyatları ile ekonomik aktivite arasında doğru-
sal olmayan bir ilişkiye ulaşmışlardır. Buna göre 
petrol fiyatlarındaki düşüşlerin ekonomi üzerin-
de beklenen pozitif etkisinin petrol fiyatlarındaki 
artışlara göre daha az olduğu görülmüştür. Böyle-
ce enerji fiyatları ile enflasyon arasında asimetrik 
ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. 

Asimetrik etkilerin genellikle kaynak tahsisinde-
ki maliyetlerden, belirsizliklerden, menü maliyet-
lerinden (Ball ve Mankiw, 1994:249-252), fiyat 
ve ücret katılıklarından ve asimetrik para politi-
kaları gibi aksak rekabet piyasası özelliklerinden 
kaynaklandığı görülmektedir. Balke vd. (1998:4) 

göre ise doğrusal olmayan (asimetrik) fiyat tepki-
lerinin kaynağı ise perakendecilerin stoklama alış-
kanlıklarından kaynaklanmaktadır. Gardner vd. 
(1975:400-401) göre ise hükümet tarafından fiyat 
hareketlerine belli bir yönde diğer bir yöne göre 
yapılan aşırı müdahaleler doğrusal olmayan fiyat 
tepkilerinin diğer bir nedenidir. Bailey ve Brorsen 
(1989:246-247) göre ise asimetrik fiyat hareketle-
rinin nedeni, bilgi toplamada ölçek ekonomilerin-
den doğan rekabetçi firmalar arasındaki asimetrik 
bilgidir. Karar alıcıların enerji fiyatlarındaki asi-
metrik değişikliklere farklı tepki vermeleri gerek-
tiğinden uygulanan para politikaları da farklılaş-
maktadır. Fiyat katılıklarının olduğu bir ekonomi-
de petrol ve gıda fiyatlarındaki artışın enflasyonist 
baskısının; azalışın deflasyonist baskısına göre 
daha fazla olması beklenmektedir. 

Zoli (2009) çalışmasında 1990-2008 dönemi-
ne ait 18 gelişmekte olan Avrupa ekonomisinde 
uluslararası küresel petrol ve gıda şoklarının enf-
lasyon üzerindeki etkisini incelemiştir. İki farklı 
VAR(Vektör Oto Regresif) analizi kullandığı ça-
lışmanın sonucunda, uluslararası petrol ve gıda fi-
yat şoklarının yurtiçi enflasyon üzerinde önem-
li etkisinin olduğu sonucuna ulaşmıştır. Küresel 
gıda ve petrol fiyatlarındaki artışların bu ülkeler-
de enflasyonu arttırırken, gıda fiyatlarındaki düşüş 
benzer şekilde enflasyonu düşürmediği sonucuna 
ulaşmıştır.  Dolayısıyla yurtiçi fiyatların uluslara-
rası fiyat şoklarına karşı asimetrik tepkiler verdiği 
bulgusuna erişilmiştir. 

Cunadoa ve Graciab (2005), Asya ekonomileri 
üzerine yaptığı çalışmada Mork (1989) ve Mork 
vd. (1994) yönteminden yola çıkarak petrol fiyat-
larındaki artış ve azalışları temsil eden değişken-
leri aynı eşitlikte kullanmış ve küresel petrol fiyat 
şoklarıyla yurtiçi enflasyon oranları arasında asi-
metrik bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Peeters ve Albers (2013) çalışmasında 2006M03-
2010M4 dönemine ait Güney Akdeniz ülkeleri 
için küresel petrol ve gıda fiyat şoklarının asimet-
rik etkilerinin yurtiçi enflasyon oranları üzerinde-
ki etkisini incelemiştir. Pozitif ve negatif gıda fi-
yatları şoklarının ele alındığı modelde gıda fiyat-
larındaki artışın (pozitif şok) enflasyonu arttırdığı, 
azalışın (negatif şok) ise enflasyonu azaltmadığı 
sonucuna varmıştır. Dolayısıyla bir asimetrik iliş-
ki olduğu tespit edilmiştir.  
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12 Shawarby ve Selim (2012) Mısır ekonomisinde 
2007M7-2011M7 döneminde küresel gıda fiyatla-
rı ile enflasyon arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Mı-
sır ekonomisinde gıda fiyatlarındaki artışlar enf-
lasyonu arttırmasına rağmen, gıda fiyatlarındaki 
düşüşler ekonomideki aşağı doğru katılıklar ne-
deniyle enflasyon üzerinde düşürücü etkiler yarat-
mamıştır. Bu durum ekonomideki yapışkanlıkla-
rın yol açtığı asimetrik ilişkiyi ortaya koymaktadır. 

Ianchovichina vd. (2012) çalışmasında, 1998M12-
2011M6 döneminde Orta Doğu ve Kuzey Afrika 
(MENA) ülkelerinde küresel gıda fiyat şoklarının 
yurtiçi enflasyon üzerinde özellikle gıda enflasyo-
nu üzerindeki etkisini araştırmıştır. Elde edilen so-
nuçlara göre tüm MENA ülkelerinde küresel gıda 
fiyat şoklarının yurtiçi gıda fiyatları üzerinde asi-
metrik etkisinin bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Ibrahim H (2015), Malezya’da 1971-2012 döne-
mine ait yıllık verilerle yaptığı çalışmasında petrol 
fiyatları ile gıda fiyatları arasındaki asimetrik iliş-
kiyi NARDL yöntemiyle incelemiştir. Elde edilen 
sonuçlara göre kısa ve uzun dönemde petrol fiyat-
larındaki artışın gıda fiyatlarını arttırdığı sonucu-
na ulaşılmıştır. Ancak petrol fiyatlarındaki düşü-
şün gıda fiyatları üzerindeki etkisi belirsizdir. Bu 
durum Malezya’da gıda fiyatlarını etkilemede pi-
yasa güçlerinin etkin olduğu sonucunu ortaya koy-
muştur. 

Petrol şoklarının makroekonomik değişkenler üze-
rindeki etkisini belirlemede karşılaşılan en önem-
li zorluk bu ilişkiyi açıklayacak temel bir teorik 
mekanizmanın olmamasıdır. Araştırmacılara göre 
petrol şokları; ithalat fiyatları, dış ticaret hadleri, 
girdi fiyatları, maliyet ve belirsizliklerde artışa yol 
açarak üretim fonksiyonu üzerinden yatırımlarda 
azalma yoluyla, toplam fiyat düzeyi üzerinden reel 
para balanslarının azalması, kısmi fiyat şokları yo-
luyla sektörler arasındaki dağılımı bozarak ekono-
miye etki etmektedir. 

Bu çalışmayı diğer çalışmalardan ayıran en önem-
li özellik, uluslararası petrol ve gıda fiyatları şok-
larının yurtiçi enflasyon oranları üzerindeki etki-
lerini simetrik (doğrusal) değil asimetrik (doğru-
sal olmayan) olarak incelemesidir. Ayrıca kullanı-
lan yöntemin doğrusal olmayan yapıyı (asimetrik) 
dikkate alması da literatürde yer alan diğer doğru-
sal (simetrik) koentegrasyon yöntemlerine göre de 
önemli bir üstünlüğü ortaya koymaktadır. Çalış-

manın diğer bir önemli özelliği ise asimetrik fiyat 
geçişkenliği ile petrol fiyatları arasındaki ilişkiyi 
Türkiye için araştıran ilk çalışma olmasıdır. Ça-
lışmanın bundan sonraki bölümünü yöntem, veri 
seti, ampirik bulgular, sonuç ve politika önermele-
ri kısmı oluşturmaktadır. 

1. Yöntem

Çalışmada son yıllarda Shin vd. (2014) tarafın-
dan geliştirilen Doğrusal Olmayan Gecikmesi Da-
ğıtılmış Oto Regresif Model (NARDL) kullanıl-
mıştır. Böylece uluslararası enerji ve gıda fiyatla-
rından iç fiyatlara (enflasyon) doğru kısa ve uzun 
dönemli bir asimetrik geçişkenliğin olup olmadı-
ğı test edilmektedir. Kullanılan bu koentegrasyon 
yöntemi, koentegrasyon dinamiklerini ve asimet-
rik (doğrusal olmayan) ilişkiyi aynı anda modelle-
mesi bakımından literatürde kullanılan diğer doğ-
rusal ve doğrusal olmayan koentegrasyon yöntem-
lerine (hata düzeltme modeli (ECM), eşik hata dü-
zeltme modeli ve markov rejim değişimi hata dü-
zeltme modeli) göre önemli üstünlükler taşımakta-
dır. Diğer taraftan kullanılan yöntemin değişken-
lerin farklı entegrasyon derecelerini dikkate alma-
sı ve küçük örneklem özelliklerinde etkin sonuç-
lar vermesi yine diğer yöntemlerine göre önemli 
avantajlar sağlamaktadır. Ayrıca söz konusu yön-
tem hem doğrusal hem de doğrusal olmayan ko-
enterasyon ilişkisinin testine olanak tanımaktadır 
(Katrikilidis ve Trachanas,2012:1066). Bununla 
birlikte seriler ikinci dereceden entegrasyona sa-
hip iseler bu yöntem kullanılamamaktadır (Pesa-
ran,2001:290).

Literatürde birinci dereceden entegrasyona sahip 
değişkenlerin kısa dönemde sapmalarının uzun 
dönemde denge değerlerine ulaşmaları genellik-
le doğrusal hata düzeltme modeli yardımıyla elde 
edilmektedir. Buna göre kısa dönemde hata düzelt-
me mekanizmasının çalışması kısa dönemde sap-
maların uzun dönemde belli bir dönem sonra gi-
derildiğini göstermektedir (Granger (1981);Engle 
ve Granger (1987:254); Johansen (1987)). Doğru-
sal bir ECM (hata düzeltme modeli) aşağıdaki gibi 
ifade edilebilir;  

 (1)
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 (2)

Eşitlik 1 de uluslararası petrol fiyatları ile yurtiçi 
enflasyon oranı arasındaki; eşitlik 2 de ise ulusla-
rarası gıda fiyatları ve yurtiçi enflasyon oranı ara-
sındaki kısa ve uzun dönemli doğrusal ve simetrik 
ilişki dikkate alınmaktadır (Doğrusal ARDL yön-
temi).

Granger ve Yoon (2002:8), eşitlik 1 ve 2’de değiş-
kenlerin kendi değerleri arasında koentegre ilişki 
olmasa bile bunların pozitif ve negatif ayrışımla-
rı arasında gizli bir koentegre ilişkinin olabileceği-
ni göstermektedir. Shin vd. (2014:285-286)’de bu 
noktadan hareketle değişkenlerin kısa ve uzun dö-
nem simetrik ve asimetrik ilişkilerinin test etmek-
le birlikte ayrıca değişkenler arasındaki gizli koen-
tegre ilişkiyi de test etmektedir. Böylece Shin vd. 
(2014:288) tarafından geliştirilen bu yeni yöntem 
dışsal (bağımsız değişkenlerin) pozitif ve negatif 
kısmı ayrıştırmaları toplamlarını kullanmaktadır; 

ve 
 

     (3)

 
ve  

  
     

(4)

Eşitlik 3 ve 4’te kısmi ayrıştırmalar toplamları kul-
lanılarak kısa ve uzun dönem asimetrik ilişki test 
edilmektedir. Böylece uluslararası petrol ve gıda 
fiyatlarındaki artışın ve azalışın yurtiçi enflasyon 
oranları üzerinde asimetrik bir etkisinin olup ol-
madığı test edilebilmektedir.

Eşitlik 1’de doğrusal ECM modeli kısa ve uzun 
dönem asimetrik etkiler dikkate alınarak Shin ve 
diğ (2014:289) tarafından Doğrusal Olmayan Ge-
cikmesi Dağıtılmış Oto Regresif Model (NARDL) 
olarak genişletilmiştir. Böylece genel olarak 
NARDL modeli aşağıdaki gibi ifade edilebilir;

  
     (5)

  
     (6)
Eşitliklerde bağımsız değişkenlerin üzerinde yer 
alan (+) ve(-) işaretler pozitif ve negatif kısmi ay-
rıştırmalar toplamlarını ifade etmektedir. p ve q 
sembolleri ise sırasıyla bağımlı ve bağımsız değiş-
kenleri dağıtılmış gecikmelerini göstermektedir. 
Modelde simetrik ve asimetrik ilişki Wald test is-
tatistiği ile test edilmektedir. Buna göre uzun dö-
nem simetrik ilişki;  boş hipotezi altında 
test edilmektedir. Boş hipotezin reddi uzun dö-
nemli asimetrik ilişkinin olduğunu göstermekte-
dir. Uzun dönem pozitif ve negatif katsayılar ise; 

 ve  şeklinde 
hesaplanmaktadır. Yurtiçi enflasyon oranları etki-
leyen ve uluslararası petrol ve enerji fiyatlarından 
kaynaklanan pozitif ve negatif şokların kısa dö-
nem uyarlama katsayıları  ve  parametrele-
riyle ifade edilmektedir. Yine kısa dönem simetrik 
ilişki;  boş hipotezi altında Wald test ista-
tistiği ile test edilmektedir.

Beşinci ve altıncı eşitlikler kısa ve uzun dönem si-
metri boş hipotezinin kabul edilmesi durumunda 
geleneksel doğrusal ARDL modeline dönüşmek-
tedir. Diğer taraftan uzun dönem simetri boş hi-
potezinin reddedilmesi bu karşın kısa dönem boş 
hipotezinin kabul edilmesi durumunda uzun dö-
nem asimetrik kısa dönem simetrik ilişki ortaya 
çıkmaktadır. Bu durum eşitlik 7 ve 8 ‘de petrol ve 
gıda fiyatları için ayrı ayrı gösterilmektedir. Ter-
si durumda uzun dönem boş hipotez kabul edilir 
kısa dönem reddedilirse uzun dönem asimetri kısa 
dönem ise simetrik bir ilişki olduğu söylenebilir 
(Eşitlik 9 ve 10).

 
     (7)

  
     (8)

U. UTKULU - R. EKİNCİ
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     (9)

 
     (10)

NARDL modelinde asimetrik ilişkinin varlı-
ğı tespit edildikten (kısa ya da uzun dönem) son-
ra uluslararası petrol ve gıda fiyatlarından kay-
naklanan bir birimlik pozitif (artış),  ve                

, ve negatif (azalış),  
,şok karşısında yurtiçi enflasyon oranlarının ver-
diği asimetrik tepki pozitif ve negatif “Asimetrik 
Dinamik Hızlandıran” yaklaşımıyla aşağıdaki gibi 
ölçülebilmektedir(Shin ve diğ(2014:291-292).   

 ve   

 için   (11)

 ve 

 için   (12)

 iken  ve 
 olmaktadır. Burada 

 ve  sırasıyla pozitif ve 
negatif asimetrik uzun dönem katsayıları göster-
mektedir. Tahmin edilen hızlandırana bağlı olarak 
sisteme (koentegrasyon denklemi) gelen bir şok 
sonrasında, yurtiçi enflasyon ile uluslararası petrol 
fiyatları yada gıda fiyatları arasındaki başlangıç 
dengesinden yeni durağan durum dengesine kadar 
geçen, zamana bağlı doğrusal olmayan(asimetrik) 
dinamik uyarlama mekanizması gözlemlenebil-
mektedir. 

NARDL modelinde kısa dönem dinamikler dağı-
tılmış gecikmelerle gözlemlenebilirken uzun dö-

nemde ise bu ilişki tek bir ortak koentegre vektör 
ile tanımlanmaktadır. Ayrıca sınır testi yaklaşımı 
kullanılarak değişkenlerin I(0) ve I(1) entegrasyon 
dereceleri dikkate alınmaksızın koentegre ilişkinin 
varlığı araştırılabilmektedir.

2. Veri seti

Bu çalışmada 2003M02 ve 2015M02 dönemine ait 
aylık veriler kullanılmıştır. Enflasyon değişkenini 
temsilen tüketici fiyat endeksi değişim oranı, pet-
rol fiyatları için Brent ham petrol varil fiyatı ve 
gıda fiyatları yerine de toplulaştırılmış uluslararası 
gıda fiyatları endeksi kullanılmıştır. Enflasyon se-
risi TCMB veri tabanından elde edilmiştir. Ulusla-
rarası petrol fiyatları ve gıda fiyatları değişkenleri-
ne ise quandl.com uluslararası veri tabanından ula-
şılmıştır. Petrol fiyatları ve gıda fiyatları dolar cin-
sinden( ) olduğu için bu değişkenler nominal dö-
viz kuru ile çarpılarak TL cinsinden yeni bir de-
ğişken elde edilmiştir. Çalışmada kullanılan de-
ğişkenler logaritmik olarak ifade edilmiştir. Böy-
lece katsayılar esneklikler cinsinden hesaplanmış-
tır. Değişkenlerin zamana bağlı eğilimleri aşağıda 
şekil 1’de gösterilmektedir.

Şekilde görüldüğü uluslararası petrol ve gıda fi-
yatlarının özellikle 2008’den sonra artış trendi ser-
gilediği görülmektedir. Ancak son yıllarda petrol 
fiyatlarında ani düşüşlerin olduğu tespit edilebilir.

Enflasyon oranlarının ise belli bir bant aralığında 
dalgalanma gösterdiği görülmektedir. Çalışmanın 
başlangıç döneminin 2003 seçilmesinin nedeni ise 
2003 yılından önceki dönemlerde enflasyon oran-
larında görülen dalgalanmaların yüksek olması ve 
bu nedenle katsayılarda sapmaların yüksek olma-
sıdır. Bundan dolayı enflasyon hedeflemesinin uy-
gulandığı dönemler veri aralığı olarak seçilmiştir. 
Ayrıca enflasyon serisine yapılan birim kök testle-
ri sonucunda da 2003 mart ayında kırılma görül-
müş ve analize bu dönemden sonraki kısımla de-
vam edilmiştir. Değişkenlere ait temel tanımlayıcı 
istatistikler tablo 1’de yer almaktadır.

Uluslararası Petrol ve Gıda Fiyatlarından İç Fiyatlara Asimetrik ve Doğrusal ...
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15Şekil 1. Değişkenlerin Zamana Bağlı Eğilimleri

Tablo 1: Değişkenlerin Stokastik Zaman Serisi Özellikleri

ENFLASYON ORANI PETROL FİYATLARI GIDA FİYATLARI
Ortalama 0.679 3.359 3.604
Maksimum 2.605 4.385 4.488
Minimum -0.530 2.275 2.795
Standart Sapma 0.501 0.603 0.566
Çarpıklık 0.443 0.066 0.165
Basıklık 3.66 1.879 1.512
JB 7.413* 7.695* 14.033**

PP -10.508*** -1.212 -0.933
ZA -10.771*** -3.695 -3.573

PP: Phillip_Perron birim kök testini göstermektedir. -3.47, -2.88, 2.57 sırasıyla  sabitli modeldeki %1, %5 ve %10 düzeyindeki 
kritik değerleri ifade etmektedir. ZA: Zivot-Andrews birim kök testini gösterir. -5.34, -4.93,-4.58 sırasıyla sabitli modeldeki %1, 
%5 ve %10 düzeylerindeki kritik değerleri ifade eder. JB:Jarque-Bera normal dağılım test istatistiğini gösterir. ***,** ve * sırasıyla 
%1, %5 ve %10 düzeylerinde sıfır hipotezinin reddini gösterir.

U. UTKULU - R. EKİNCİ

Tabloda değişkenlerin sağa çarpık normal dağıl-
madıkları görülmektedir. Phillip-Perron birim 
kök testi sonuçlarına göre enflasyon oranı düzey-
de durağan bulunurken petrol fiyatları ve gıda fi-
yatlarında birim kök olduğu görülmektedir. Diğer 
yandan kırılmayı dikkate alan Zivot-Andrews bi-
rim kök testi sonuçlarına göre ise enflasyon ora-

nı durağan bulunurken, petrol fiyatları ve enflas-
yon oranı birim köklü olduğu görülmüştür. Ancak 
kullandığımız yöntemin önemli bir özelliği değiş-
kenlerin entegrasyon derecelerini dikkate almama-
sı diğer bir ifade ile farklı entegrasyon derecesi-
ne sahip değişkenler arasındaki koentegre ilişkinin 
varlığını araştırmaya imkan vermesidir.



16 Tablo 2: Uzun ve Kısa Dönem Simetri Testi Sonuçları

Uzun Dönem 
WLR

Kısa Dönem 
WSR Sonuç

PETROL FİYATLARI-
TÜFE

59.94***
[0.000]

10.06***
[0.001]

Uzun ve Kısa Dönem Asimetrik 
NARDL 

GIDA FİYATLARI-TÜFE 87.05***
[0.000]

19.47 ***
[0.000]

Uzun ve Kısa Dönem Asimetrik 
NARDL

*Tahminler eşitlik (1) ve eşitlik (3)’e göre yapılmıştır. Eşitlik (1) simetrik modeli, (3) ise asimetrik modeli ifade etmektedir. 
Tablo Enflasyon-Petrol Fiyatları ve Enflasyon-Gıda fiyatları arasındaki kısa ve uzun dönem simetri test sonuçlarını ver-
mektedir.  kısa dönem simetri varsayımına dayanan boş hipotezine ait Wald test istatistiğini vermektedir. 

 uzun dönem simetri varsayımına dayanan boş hipotezine ait Wald test istatistiğini vermektedir. *** uzun ve 
kısa dönem simetri boş hipotezlerinin %1 anlamlılık düzeyinde reddedildiğini göstermektedir.

Uluslararası Petrol ve Gıda Fiyatlarından İç Fiyatlara Asimetrik ve Doğrusal ...

3. Analitik Bulgular

Tablo 2 ve tablo 3 değişkenlere yönelik temel ana-
litik bulguları sunmaktadır. Çalışmada öncelikli 
olarak değişkenler arasındaki ilişkiyi 4 temel mo-
delden (AA: Kısa ve uzun dönem asimetrik, AS: 
Kısa dönem asimetrik uzun dönem simetrik, SA: 
Kısa dönem simetrik uzun dönem asimetrik ve SS: 
Kısa ve uzun dönem simetrik) en iyi temsil eden 
model yöntem kısmında yer alan eşitlik 1-2 ve 5-6 
dikkate alınarak Wald test istatistiği ile belirlenmiş 
bundan sonra belirlenen modele ait tahmin sonuç-
ları tablo 3’te sunulmuştur.

Tablo 2 de elde edilen Wald testi sonuçlarına 
göre petrol fiyatları-enflasyon ve gıda fiyatları-
enflasyon ikilileri arasında kısa ve uzun dönemde 

simetrik bir ilişkinin bulunduğunu ifade eden boş 
hipotez reddedilmektedir. Buna göre uluslararası 
petrol fiyatlarından ve gıda fiyatlarından kaynak-
lanan pozitif (artış) ya da negatif(azalış) bir şokun 
yurtiçi enflasyon oranları üzerindeki etkisi (enflas-
yon oranlarına geçişkenliği) doğrusal değildir di-
ğer bir ifadeyle simetrik değil asimetrik bir geçiş-
kenlik söz konusu olmaktadır. Bu durum ulusla-
rarası petrol fiyatlarındaki veya gıda fiyatlarında-
ki artışın (pozitif şok) enflasyonu arttırırken, di-
ğer yandan azalışın da enflasyonu arttırabileceği-
ni ya da petrol fiyatlarında ve gıda fiyatlarındaki 
bir azalışın (negatif şok) enflasyonu azaltırken di-
ğer taraftan artışında azaltabileceğini göstermekte-
dir. Değişimin ne yönde olacağı Tablo 3 te yer alan 
NARDL model tahmin sonuçlarına göre değerlen-
dirilebilmektedir. 
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17Tablo 3: Petrol ve Gıda Fiyatlarından Yurtiçi Enflasyon Oranlarına Asimetrik Fiyat Geçişi: NARDL 
Modeli Tahmin Sonuçları

PETROL FİYATLARI-ENFLASYON GIDA FİYATLARI-ENFLASYON
Kısa ve Uzun Dönem Asimetrik NARDL Model Kısa ve Uzun Dönem Asimetrik NARDL Model

-0.227***

(0.049)
-0. 156***

(0.042)
0.118***
(0.039)

0.125***
(0.043)

-0.144**
(0.062)

-0.112*
(0.063)

 
0.382***
(0.088)

0.249***
(0.083)

0.210****
(0.092)

0.281***
(0.087)

0.267***
(0.088)

-0.244***
(0.085)

0.454***
(0.093)

0.185
(0.138)

0.201**
(0.086)

-0.541**
(0.243)

0.152
(0.116)

-0.819***
(0.243)

0.273*
(0.150)

-0.478*
(0.246)

0.355**
(0.156) SABİT 12.441***

(3.517)
0.488***
(0.161)

SABİT 21.367***
(4.396)

0.521*** 0.805***

0.633*** 0.722**

AIC 5.221 AIC 5.350

SIC 5.503 SIC 5.212

Log-Olabilirlik -334.216 Log-Olabilirlik -342.101

B-G (36) 0.460 B-G (36) 0.734

ARCH (36) 0.822 ARCH (36) 0.887

t_BDM -4.697 t_BDM -3.742

F_PSS 6.461 F_PSS 6.714

U. UTKULU - R. EKİNCİ

Tablo enflasyon-petrol fiyatları ve enflasyon-gıda 
fiyatları arasındaki en uygun NARDL model so-
nuçlarını vermektedir.  
ve  asimetrik uzun dö-
nem katsayıları göstermektedir. Parantez içindeki 

değerler katsayılara ait standart hataları vermekte-
dir.*** %1 ve ** %5 anlamlılık düzeyini ifade et-
mektedir. B-G (36), 36 gecikmeye kadar Breusch-
Godfrey otokorelasyon testini; ARCH (36) ise 36 
gecikmeye kadar modelde değişen varyansın olup 



18 olmadığını göstermektedir. Bağımlı ve bağımsız 
değişkenler için  maksimum 
gecikme uzunluğu belirlenmiş ve genelden-özele 
doğru yaklaşımı kullanılarak anlamsız gecikme-
ler modelden atılmıştır. t_BDM ve F_PSS istatis-
tikleri Pesaran, Shin and Smith (2001) tarafından, 
k=1 (açıklayıcı değişken) için %5 önem düzeyin-
de tabule edilen kritik değerleri göstermektedir. 

 ve 

Tablo 3 uluslararası petrol fiyatlarından ve gıda fi-
yatlarından kaynaklanan bir şokun yurtiçi enflas-
yon oranları üzerindeki etkisini göstermektir. Bu 
etkinin asimetrik olduğu görülmüş ve kısa ve uzun 
döneme ait asimetrik NARDL model tahmin so-
nuçları verilmiştir. Uluslararası petrol fiyatları 
ve yurtiçi enflasyon oranları arasındaki uzun dö-
nem asimetrik katsayılarının (  ve 
) pozitif ve anlamlı oldukları görülmektedir. Buna 
göre uluslararası petrol fiyatlarındaki %1’lik bir 
artışın diğer bir ifadeyle pozitif bir şokun uzun dö-
nemde enflasyonu %0.521 artırdığı görülmekte-
dir. Buna karşılık uluslararası petrol fiyatlarında-
ki %1’lik bir azalış yani negatif bir şok uzun dö-
nemde enflasyonu %0.633 oranında arttırdığı gö-
rülmektedir. Diğer bir değişle petrol fiyatlarındaki 
artışlar enflasyonu arttırırken azalışlarda artışa ne-
den olmaktadır. Üstelik azalışların enflasyon üze-
rindeki artış etkisinin daha fazla olduğu görülmek-
tedir. Petrol fiyatları ile enflasyon oranları arasın-
daki kısa dönem asimetrik katsayılara bakıldığında 

 
ise kısa dönemde pozitif petrol şokunu ifa-
de eden ( ) katsayısı istatistiki ola-
rak anlamsızdır. Buna göre kısa dönemde pet-
rol fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerinde-
ki etkisi belirsizdir. Diğer taraftan kısa dönem-
de petrol fiyatlarındaki azalışı ifade eden                                                                                                   
( ) kat-
sayıları ise istatistiki olarak anlamlı ve pozitiftir. 
Bu durumda kısa dönemde petrol fiyatlarındaki 
azalışın enflasyonu arttırdığı sonucuna ulaşılmak-
tadır. Yine tablo değerleri incelendiğinde enflas-
yonun bir dönem gecikmeli değerinin ( ) ne-
gatif ve anlamlı olduğu görülmektedir. Bu sonuç 
ekonomide enflasyon bekleyişlerinin geçerli oldu-
ğu sonucunu vermektedir.

Petrol fiyatları ve enflasyon arasındaki kısa ve 
uzun dönem asimetrik NARDL model sonuçları-
na bakıldığında; modelde otokorelasyon ve deği-
şen varyans sorunuyla karşılaşılmadığı görülmek-
tedir. Diğer taraftan t_BDM ve F_PSS istatistikleri 

Pesaran, Shin ve Smith (2001) tarafından elde edi-
len kritik değerlerden büyük olduğu için Ho hipo-
tezi reddedilmekte (t_BDM istatistiği mutlak de-
ğer olarak) ve petrol fiyatları ile enflasyon arasın-
da uzun dönemde asimetrik koentegre bir ilişkinin 
varlığına ulaşılmıştır. 

Tablo 3’te uluslararası gıda fiyatları ile enflasyon 
oranları arasındaki uzun dönem asimetrik katsa-
yılara bakıldığında gıda fiyatlarındaki bir artışın        
( ) enflasyonu arttırdığı; buna karşın azalışın  
( ) da yine enflasyonu arttırdığı yani asimet-
rik bir geçişkenliğin olduğu görülmektedir. Gıda 
fiyatlarındaki %1’lik bir artış enflasyonu %0.80 
oranında arttırırken, %1’lik bir azalış ise %0.72 
oranında arttırmaktadır. Katsayılar ise %1 düze-
yinde istatistiki olarak anlamlıdır. Gıda fiyatları 
ile enflasyon arasındaki kısa dönem asimetrik kat-
sayılara bakıldığında ise gıda fiyatlarındaki pozitif 
artışı gösteren ( ) katsayının istatistiki ola-
rak anlamsız olduğu görülmektedir. Diğer taraf-
tan kısa dönemde gıda fiyatlarındaki azalışı ifade 
eden katsayılara ( )
bakıldığında ise negatif ve istatistiki olarak anlam-
lı olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu durum ulus-
lararası gıda fiyatlarında meydana gelen düşüşle-
rin kısa dönemde enflasyon oranlarını düşürece-
ğini göstermektedir. Yine  katsayısının an-
lamlı ve negatif olması ekonomide enflasyon bek-
leyişlerinin geçerli olduğunu ifade etmektedir.

Gıda fiyatları ile enflasyon arasındaki kısa ve uzun 
dönem asimetrik NARDL model tahmin sonuçla-
rı incelendiğinde yine modelde bir otokorelasyon 
ve değişen varyans sorununun olmadığı sonucu-
na ulaşılmıştır. Ayrıca t_BDM ve F_PSS test is-
tatistikleri kritik değerden büyük (t_BDM ista-
tistiği mutlak değer olarak) olduğu için uzun dö-
nemde gıda fiyatları ile enflasyon oranları arasın-
da asimetrik bir koentegre ilişkinin varlığı kabul 
edilmektedir.

Diğer taraftan pozitif ve negatif uluslararası pet-
rol ve gıda fiyatları şoklarına karşı yurtiçi enflas-
yon oranlarının verdiği kısmi tepkiler “Asimetrik 
Dinamik Hızlandıran” yaklaşımı kullanılarak öl-
çülmektedir. Şekil 2’de uluslararası petrol fiyatla-
rı şoklarına karşı enflasyonun verdiği tepki(petrol 
fiyatlarının enflasyona geçişkenliği) yer almakta-
dır. Buna göre petrol fiyatlarından kaynaklanan 1 
birimlik pozitif bir şoka (artış) karşı enflasyon po-
zitif tepki vermektedir. Yine petrol fiyatlarından 
kaynaklanan negatif bir şoka (azalış) karşı enflas-
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19yon pozitif tepki vermektedir. Şekil incelendiğin-
de yaklaşık iki döneme kadar petrol fiyatlarında-
ki azalma artışa göre enflasyonu daha fazla art-
tırmaktadır (büyük kesikli çizginin küçük kesik-
li çizgiyi aştığı bölgeye kadar). İkinci dönemden 
sonra ise pozitif şoklar negatif şoklara göre enf-
lasyonu daha fazla arttırmaktadır. Yaklaşık 20 dö-
nem(20 ay) sonra ise petrol fiyatlarından kaynak-
lanan bir şokun enflasyon üzerindeki asimetrik et-
kisi sona ermekte ve enflasyon uzun dönem du-

rağan durum noktasına ulaşmaktadır. Burada pet-
rol fiyatlarındaki pozitif ve negatif şokların enf-
lasyon oranlarını arttırması asimetrik etkiyi gös-
teren mavi eğrinin pozitif ve negatif şokları tem-
sil eden eğrinin üzerinde hareket etmesine yol aç-
mıştır. Uzun dönemde ise pozitif bir petrol şoku-
nun yurtiçi enflasyon oranlarına geçişkenliği orta-
lama %0.8 artış yönünde olurken, negatif bir şo-
kun geçişkenliği ise %0.1 oranında azalış yönün-
de olmaktadır.

Şekil 2: Petrol Fiyatlarından Enflasyon Oranlarına Doğru “Birikimli Asimetrik Uzun Dönem Dinamik 
Hızlandıran” Etki Tepki Fonksiyonu

Şekil 3: Gıda Fiyatlarından Enflasyon Oranlarına Doğru “Birikimli Asimetrik Uzun Dönem Dinamik 
Hızlandıran” Etki Tepki Fonksiyonu

U. UTKULU - R. EKİNCİ

Şekil 3’te ise uluslararası gıda fiyatı şoklarına kar-
şı enflasyonun verdiği asimetrik tepkiler ölçül-
mektedir. Buna göre gıda fiyatlarından kaynakla-
nan bir birimlik pozitif şoka karşı enflasyonun tep-
kisi artış yönünde olmuştur.  Yine negatif bir şoka 
karşıda artış yönünde tepki veren enflasyon oran-
ları yaklaşık 15 dönem (ay) sonra uzun dönem du-
rağan durumuna ulaşmıştır. Durağan durum den-
ge noktasına kadar gıda fiyatlarındaki negatif şok-
lar (azalış) enflasyonu pozitif şoklara (artış) göre 
daha fazla arttırdığı görülmektedir (Pozitif şoku 

ifade eden küçük kesikli eğrinin üzerinde seyre-
den büyük kesikli eğri). Durağan durumdan son-
ra ise pozitif şokların enflasyon üzerindeki etkisi-
nin daha büyük olduğu görülmektedir. Yine gıda 
fiyatlarından enflasyon oranlarına geçişkenliğin 
asimetrik olduğunu gösteren mavi renkli asimet-
ri eğrisi pozitif ve negatif şokları ifade eden eğri-
nin üzerinde bir seyir izlemektedir. Uzun dönem 
denge noktasında (durağan durum dengesi), pozi-
tif gıda fiyat şoklarından yurtiçi enflasyonları fiyat 
geçişkenliği %0.5 seviyelerinde görülürken, ne-



20 gatif şokların geçişkenliği pozitif şoklardan biraz 
daha az yaklaşık %0.4 civarındadır.

Sonuç

Uluslararası emtia fiyatlarından (petrol ve gıda) 
kaynaklanan şokların yurtiçi enflasyon oranları 
üzerindeki etkisinin araştırıldığı çalışmada ulusla-
rarası petrol ve gıda fiyat şoklarından yurtiçi enf-
lasyon oranlarına doğru doğrusal olmayan bir fi-
yat geçişkenliğinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Bu durum uluslararası enerji ve gıda fiyatlarında-
ki artışın enflasyonist baskı oluştururken bu bas-
kının uluslararası fiyatlardaki azalışlar durumunda 
da devam ettiğini göstermektedir. 

Uluslararası petrol ve gıda fiyatlarından kaynakla-
nan pozitif ve negatif şoklara karşı yurtiçi enflas-
yon oranlarının verdiği kısmi tepkiler ise “Asimet-
rik Dinamik Hızlandıran” yaklaşımı kullanılarak 
ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlar petrol fiyatla-
rından kaynaklanan bir birimlik pozitif şoka (artı) 
enflasyonu pozitif tepki verdiğini diğer yandan bir 
birimlik negatif şoka (azalış) da yine pozitif tepki 
verdiğini göstermektedir. Yurtiçi enflasyon oranla-
rının petrol fiyat şoklarına verdiği tepki yaklaşık 
20 ay sürmekte ve sonrasında ekonomi yeni dura-
ğan durum dengesine daha yüksek bir enflasyon 
oranıyla ulaşmaktadır. Uzun dönemde pozitif bir 
petrol şokunun yurtiçi enflasyon oranlarına geçiş-
kenliği ortalama %0.8 artış yönünde olurken, ne-
gatif bir şokun geçişkenliği ise %0.1 oranında aza-
lış yönünde olmaktadır.  

Diğer yandan gıda fiyatlarından kaynaklanan pozi-
tif bir fiyat şoku enflasyon üzerinde bir artış trendi 
oluştururken bu artış trendi gıda fiyatlarındaki dü-
şüşlerde de görülmektedir. Dolayısıyla uluslarara-
sı gıda fiyat şoklarından enflasyona doğru yine asi-
metrik bir fiyat geçişkenliğinin olduğu görülmek-
tedir. Yurtiçi enflasyon oranlarının gıda fiyatları-
na verdiği asimetrik tepkiler yaklaşık 15 ay sür-
dükten sonra ekonomi tekrar uzun dönem dengesi-
ne ulaşmaktadır. Yine burada da sonuç daha yük-
sek bir enflasyon oranı şeklinde olmaktadır. Bu-
rada şok öncesinde enflasyon oranlarının yüksek-
liği veya düşüklüğü şok sonrası enflasyonun yeni 
denge noktasının oluşmasında belirleyici olmakta-
dır. Uzun dönem denge noktasında, pozitif gıda fi-
yat şoklarından yurtiçi enflasyon oranlarına doğ-
ru %0.5 seviyelerinde bir fiyat geçişkenliği görü-
lürken, negatif şokların geçişkenliği pozitif şoklar-
dan biraz daha düşük yaklaşık %0.4 civarındadır. 

Bu sonuç uzun dönemde asimetrik etkiler dikkate 
alındığında petrol fiyatlarının enflasyon üzerinde-
ki etkisinin kalıcılığının daha fazla olduğunu gös-
termektedir.

Uluslararası emtia fiyatlarıyla enflasyon oranla-
rı arasında görülen bu doğrusal olmayan ilişkinin 
nedenleri arasında aksak rekabet piyasaları ve uy-
gulanan asimetrik para politikaları gösterilebilir. 
Ayrıca hükümet müdahaleleri de, özellikle ithal 
ham petrol fiyatlarının yüksek derecede hükümet 
müdahalesi sonucunda vergilendirilmesi ve yurti-
çinde satışa sunulması da petrol fiyatlarındaki dü-
şüşlerin yurtiçi fiyat seviyelerine yansımadığını ve 
asimetrik etki oluşturduğunu göstermektedir. Di-
ğer taraftan gıda fiyatlarındaki düşüşlerin enflas-
yon oranlarına azalış yönünde yansımamasının ne-
denleri olarak, perakendecilerin spekülatif amaç-
lı stoklama çabası içine girmeleri gösterilebilmek-
tedir. Bu durumda enflasyon oranlarının özellikle 
gıda enflasyonunun belirleyicisi, uluslararası piya-
salardaki gıda fiyatları değil yurt içi fiyatlara etki 
eden piyasa güçleri olmaktadır. Bu da uluslararası 
gıda fiyatları ve enflasyon arasındaki ilişkinin asi-
metrik olmasına neden olmaktadır. 
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