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Mikro Verilerinden Yüksek Frekanslı  

Fiyat Katılığı ve Enflasyon Eğilimi Göstergeleri 

M. Utku Özmen                 Orhun Sevinç  

 

Bu notta mikro fiyat verileri kullanılarak fiyatlama davranışlarına ve enflasyon eğilimine ilişkin türetilen 

göstergeler tanıtılmaktadır. Fiyat değişim sıklığı ile eşanlılık göstergeleri fiyat katılığı eğilimlerini takip 

ederken; yayılım, merkezi enflasyon ve enflasyon uyumsuzluğu göstergeleri de enflasyon eğilimine ilişkin 

toplulaştırılmış endekslerle doğrudan ve etkin olarak elde edilemeyen bilgiyi sunabilmektedir. Mikro verilerin 

yüksek frekansta takip edilebilmesi ile ürün ve market detayında olması nedeniyle türetilen göstergeler resmi veri 

takviminden bağımsız olarak takip edilebilmekte ve toplulaştırmadan kaynaklanan bilgi kayıplarını telafi edebilen 

birer kaynak olarak fiyatlama eğilimlerini izlemede yeni boyutlar önermektedir.  

In this note, micro data based indicators regarding price setting behavior and trend inflation are 

introduced. Frequency and synchronization of price changes track the changes in price 

stickiness trends; while dispersion, central inflation and inflation disparity indicators offer information on inflation 

trend which is not directly and efficiently extracted from aggregated official data. These indicators propose new 

dimensions in monitoring pricing trends by providing information which is of high frequency and independent of 

official data release calendar; and in compensating the loss of information due to data aggregation. 

1. Giriş 

Enflasyon her ne kadar makroekonomik bir değişken olsa da, teknik olarak mikro 

düzeydeki ürün fiyatlarının değişim oranlarının toplulaştırılmasıyla elde edilmektedir. Bu 

bakış açısıyla, enflasyon mikro düzeydeki fiyatlama davranışının bir sonucu olarak 

değerlendirilebilir. Makro düzeyli fiyat endeksleri (Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), özel 

kapsamlı göstergeler, ana harcama grupları, vb.) politika yapım süreci ve bu politikaların 

iletişimi konusunda sıklıkla kullanılan unsurlar olmakla birlikte, enflasyon dinamiklerini ifade 
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eden tüm bilgiyi kapsamamaktadır. Toplulaştırma sonucunda belirli değeri olan bir bilgi 

üretilirken, parçalardan elde edilebilecek bilginin önemli bir kısmı da kaybolmaktadır (Orcutt 

vd., 1968). Toplulaştırmanın ifade ettiği bilgi politika yapıcının amacı ve/veya ihtiyacı olan 

bilginin ne kadar azını kapsıyorsa, bu esnada kaybolan bilginin değeri de o denli 

yükselecektir. Türkiye’de hem yüksek sıklıkta fiyat değişimleri, hem de farklı ürünler 

arasındaki fiyatlama davranışları arasında yüksek derecede heterojenlik gözlenmektedir 

(Özmen ve Sevinç, 2011). Dolayısıyla fiyat belirleme süreci, davranışsal olarak kısa 

sürebilmekte ve parçalı yapılar içerebilmektedir. Bu durum birçok gelişmiş ülkedekinden farklı 

olarak Türkiye’de enflasyonun ana eğiliminin değerlendirilmesinde toplulaştırılmış verilerin 

bilgi etkinliğini sınırlamaktadır. Diğer taraftan, enflasyondaki ve fiyatlama davranışlarındaki 

yüksek oynaklık son dönemde esnek politika araçlarıyla da para politikası çerçevesinde 

karşılık bulmaktadır (Başçı ve Kara, 2011). Dolayısıyla, mikro düzeyde fiyatlama 

davranışlarına ışık tutabilecek (fiyatların kalış süresini ima eden) fiyat değişimlerinin sıklığı, 

eşanlılığı ve dağılımı gibi göstergelerin de takip edilmesi enflasyon analizinde makro 

göstergelerin kullanımı ile birlikte bütünleyici olacaktır. Mikro fiyatların kullanımı ayrıca aylık 

bazdan daha yüksek frekansta fiyat hareketlerinin takibini mümkün kılmaktadır. Böylelikle, 

mikro fiyatlama eğilimleri dinamik ve daha sık bir şekilde analiz edilebilmektedir.  

Mikro düzeyde fiyatların hangi sıklıkta değiştiği bilgisi ekonomideki fiyatların makro 

düzeydeki esneklik derecesine dair işaretler içermektedir. Bu bağlamda, modern 

makroekonomik teori çerçevesinde, ekonomideki fiyat katılığı para politikasının kısa 

dönemde reel ekonomi üzerinde etkili olmasını sağlayan unsurlar arasında yer aldığından, 

son dönemde birçok çalışma mikro fiyatlar kullanarak fiyat katılığına ilişkin çıkarımlarda 

bulunmuşlardır. Bu tür analizlerin temelini fiyat değişim sıklığı oluşturmaktadır. Fiyat değişim 

sıklığının dinamik olarak takip edilmesi bu anlamda fiyat katılığının da dinamik olarak 

izlenmesine imkan sağlayacaktır.  

Her ne kadar fiyat katılığı hakkında bilgi içerse de, fiyat değişim sıklığı mikro seviyedeki 

fiyatlama davranışının ve bunun enflasyonist yansımalarının tek belirleyicisi değildir. Örneğin, 

fiyat değişimlerinin ne ölçüde eşanlı olduğu fiyat katılığını etkileyen bir diğer unsurken; fiyat 

artış ve azalışlarının büyüklüğü ve oynaklığı ile fiyat artırma eğiliminin kapsamına işaret eden 

yayılım endeksi fiyatlama davranışının enflasyonist boyutunu ortaya koymaktadır. Özetle, 

para politikasının reel etkilerinin gözleneceği zaman diliminin uzunluğu ile enflasyonist 

eğilimlere işaret eden mikro düzeyli göstergelerin dinamik olarak takip edilmesi, makro 

değişkenlerden gelen bilginin anlamlandırılmasında gerçek zamanlı katkı sağlamaktadır. 

Geniş kapsamlı ve ürün bazında derlenen bir mikro fiyat verisi kullanılarak Türkiye’deki 

fiyat katılığı ve fiyatlama davranışı üzerine değerlendirmeler Özmen ve Sevinç (2011)’de 
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kapsamlı bir şekilde sunulmuştur.1 Bu notta ise sözü edilen çalışmada zaman düzleminde 

önerilen ve yukarıda bahsi geçen mikro fiyatlamaya ilişkin göstergeler ile bunların kullanımı 

üzerine değerlendirmeler sunulmaktadır. Zaman serisi olarak ele alınan dinamik göstergeler 

fiyatların değişim sıklığı, fiyatların ortalama kalış süreleri, fiyat değişimlerinin eşanlılığı, fiyat 

değişim oranlarının büyüklüğü ve oynaklığı ile yayılım göstergeleridir. Kullanılan veri seti 

Ekim 2006-Temmuz 2012 dönemini kapsamaktadır.  

2. Fiyat Katılığına İlişkin Göstergeler 

Fiyat değişimlerinin sıklığı 

Fiyat değişimlerinin sıklığı, bir dönemde fiyatı değişen mal ve hizmetlerin sayısının o 

dönemde fiyatı gözlenen toplam ürün sayısı içindeki payıdır. Fiyat değişim sıklığı, fiyat 

katılığının derecesini gösteren unsurların başında gelen fiyatların kalış süresi ile doğrudan 

ilişkilidir. Kalış süresini bir ürün için doğrudan ölçebilmek için o ürünün fiyatının değişmeden 

kaldığı tüm dönemlerin gözlenmesi gerekmektedir. Daha sonra da bu süreler tüm ürünler için 

derlenip ekonomi genelindeki ortalama kalış süresine ulaşmak mümkündür. Ortalama kalış 

süresi kullanımının dezavantajı yalnızca tamamlanmış süreleri kapsaması ve anlık olarak 

gözlenememesidir. Oysa fiyat değişim sıklığı hem mevcut tüm istatistiki bilgiyi kullanma 

imkanı sunmakta hem de zaman içinde dinamik bir gösterge amacına hizmet etmektedir.  

Mikro veriler kullanarak çok sayıda ürün fiyatı ile her bir dönemde gözlenen fiyat değişim 

sıklığını hesaplamak mümkündür. Her dönem için gözlenen fiyat değişim frekansını 

kullanarak fiyatların ima edilen ortalama kalış süresini hesaplamak mümkündür. Böylelikle 

zaman içinde değişim sıklığının takip edilmesi, dolaylı olarak fiyatların kalış süresinin seyri 

hakkında da bilgi vermektedir. Belirli varsayımlar altında, t dönemi için ortalama kalış süresi 

ve ortalama değişim sıklığı arasındaki ilişki şu ifade ile gösterilebilir:2  

Kalış Süresi (t) = (-1) / ln [1-Değişim sıklığı (t)] 

Bu ifadeden anlaşılacağı üzere, fiyat değişim sıklığı arttığında ortalama fiyat kalış süresi 

kısalmakta; dolayısıyla da bu şekilde ölçülen fiyat katılığının derecesi azalmaktadır. Bu 

çerçevede, fiyat değişim sıklığının zaman serisi olarak takip edilmesi bilgilendirici olacaktır 

(Grafik 1). 

Genel tüketici fiyatları için fiyat değişim sıklığının seyri incelendiğinde, eldeki örneklem 

dahilinde ortalama fiyat değişim sıklığının yüzde 25 dolayında olduğu görülmektedir. Bir 

                                                 
1 Özmen ve Sevinç (2011)’de kullanılan veri seti TCMB bünyesinde Ekim 2006 – Ocak 2011 döneminde iki haftalık aralıklarla derlenen 6000 civarında mal ve hizmetin 
ürün bazında fiyatlarını kapsamaktadır. Veri seti TÜFE’nin yaklaşık dörtte üçünü kapsadığından analizin temsil gücü yüksektir. Verinin içeriğiyle ilgili detaylı bilgi için ilgili 
çalışmaya bakınız. 
2 Fiyatların her dönem için sabit bir olasılıkla, ancak iki gözlem arasında herhangi bir zamanda değişebileceği varsayımı altında yukarıdaki gösterim geçerlidir.  
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başka deyişle her dönem fiyatların yaklaşık dörtte biri değişmektedir.3 Söz konusu fiyat 

değişim sıklıkları kullanılarak veri setindeki tüketici fiyatlarının ortalama kalış süresini 

hesaplamak mümkündür (Grafik 2).4 Özmen ve Sevinç (2011)’de belirtildiği üzere, 

işlenmemiş gıda fiyatlarındaki gözlem sayısının çokluğu ortalama kalış süresi üzerinde aşağı 

yönlü bir yanlılığa sebep olmaktadır. Ancak bu çalışmadaki amaç ortalama kalış süresindeki 

değişimlerin takip edilmesi olduğundan, seviyeden ziyade eğilim ön plandadır. 

Fiyat değişim sıklığının kısa dönemli eğilimindeki değişiklikler firmaların fiyat ayarlama 

maliyetlerindeki değişimler hakkında bilgi vermektedir. Fiyat değişim sıklığının yükselmekte 

(düşmekte) olduğu dönemlerde fiyat değiştirme maliyetleri azalmaktadır (artmaktadır). Fiyat 

güncelleme maliyetlerinin değişmesi ortak bir arz şokunun etkisiyle olabileceği gibi, toplam 

talepteki veya rekabet koşullarındaki değişimlerden de kaynaklanabilir.5 Fiyat değişim sıklığı 

göstergeleri diğer ekonomik değişkenlerle beraber değerlendirildiğinde söz konusu koşullar 

hususunda genel veya sektörel çıkarımlarda bulunmayı kolaylaştırmaktadır. 

Fiyat değişimlerinin eşanlılığı 

Fiyat değişim sıklığının yanında, değişimlerinin ne ölçüde eşanlı gerçekleştiği fiyat 

katılığının anlaşılmasında önemli bir diğer unsurdur. Örneğin, zaman-bağımlı fiyatlama 

teorilerine göre, eşanlılığın düşük olması, aynı sektördeki firmaların herhangi bir ortak şoka 

verecekleri karşılığın tek seferde değil de, zamana yayılacak şekilde olacağını 

öngörmektedir. Bu haliyle de düşük eşanlılık fiyat katılığını artıracaktır. Fiyat değişimlerinin 

eşanlılığını tam olarak ölçen bir yöntem olmamakla birlikte, bu çalışmada literatürde 

genellikle yer verilen bir eşanlılık rasyosu kullanılmaktadır.6 Bu şekilde tüketici fiyatları için 

hesaplanan eşanlılık rasyosu Grafik 3’te sunulmaktadır.  

Genel olarak bakıldığında, hesaplanan eşanlılık rasyosu oldukça düşük seviyelere işaret 

etmektedir. Eşanlılık konusunda yapılan çalışmaların ortaya koyduğu üzere (örneğin, Dhyne 

ve Konieczny, 2007), daha fazla toplulaştırılmış veriler kullanıldığında daha az eşanlılık 

gözlendiği tespit edildiğinden, bu beklenen bir durumdur. 
 
  

                                                 
3 Burada hesaplanan frekanslar ağırlıksız ortalama frekanslardır. Dolayısıyla, gıda fiyatlarının gözlem sayısı açısından çokluğu ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki 
ortalamadan çok daha sık fiyat güncellemeleri nedeniyle frekansların seviyesi olması gerekenden daha yüksek ölçülmektedir. Özmen ve Sevinç (2011)’de gösterildiği 
üzere, alt gruplar itibarıyla ağırlıklandırılarak bakıldığında daha düşük bir dönemlik frekans hesaplanmaktadır. Yine de, seviye olarak farklı olsa da, ağırlıklandırılmamış 
frekansların seyri farklılaşmamaktadır. 
4 Her ne kadar gözlenen fiyatlar iki haftada bir derlense de, iki fiyat toplama arasındaki gün sayısı her zaman eşit olmamaktadır. Grafikteki kalış süresi hesaplanırken farklı 
gün sayısı dikkate alınmıştır.  
5 Örneğin, rekabet koşullarındaki artış, herhangi bir fiyat yükselişinde firmanın ürününe olan talebi göreli olarak daha çok düşüreceğinden firmalar için fiyat artışlarının 
maliyetini yükseltebilir.  
6 Fischer ve Konieczky (2000) tarafından ortaya konulan eşanlılık rasyosu, fiyat değişim sıklığının zaman içindeki varyasyonunu esas almaktadır. 0 ile 1 arasındaki bu 
rasyo, tam eşanlılık durumunda 1 değerini almaktadır. Eşanlılık rasyosu için detaylı bilgiler Özmen ve Sevinç (2011)’de yer almaktadır. Zaman serisi olarak eşanlılık 
rasyosu 12 aylık kayan dönemler için hesaplanmıştır. 
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3. Enflasyon Eğilimine İlişkin Göstergeler 

Yayılım Endeksi 

Yayılım endeksi, bir dönemde fiyatı artan ürün sayısı ile fiyatı azalan ürün sayısının 

farkının toplam ürün adedine oranıdır. Bu haliyle yayılım endeksi, fiyat artırma davranışının 

ne kadar genele yayıldığına dair fikir veren ekonomideki ısınmaya ilişkin bir gösterge olarak 

ifade edilebilir. Yayılım endeksinde artışın gözlendiği zamanlar genel olarak firma ya da 

sektöre özel şoklardan ziyade ekonominin genelini etkileyen şokların etkin olduğu dönemler 

olarak değerlendirilebilir. Yayılım endeksi fiyat değişim büyüklüklerinden bağımsız olduğu için 

ekonomideki canlılığı belirli dönemlerde diğer göstergelere kıyasla daha iyi yansıtmaktadır. 

Örneğin, Türk lirasında ani ve aşırı değer kayıplarının yaşandığı dönemlerde kura duyarlılığı 

yüksek ürünlerin fiyatlarında belirgin artışlar olacak ve ortalama enflasyon ani bir yükseliş 

sergileyecektir. Bu durumda enflasyon göstergelerinde gözlenen yükseliş, büyük oranda bu 

ani artışın etkisini yansıtacaktır. Böyle bir dönemde doğrudan enflasyon göstergeleri hem 

artış miktarındaki hem de artış gösteren ürün sayısındaki yükselişi içereceğinden, genel 

eğilim hakkında net bir resim ortaya koymakta yetersiz kalabilmektedir. Yayılım endeksi ise 

artış büyüklüğü etkisinden arındırılmış olduğundan genel artış eğilimini daha iyi 

yansıtmaktadır. Bu çalışmada mikro fiyatlar için analiz döneminde hesaplanan yayılım 

endeksi Grafik 4’tedir. 

Fiyat değişim sıklığı göstergesinin uzun dönemli ortalamaları fiyat katılığının seyri 

konusunda bilgi sunarken, yayılım endeksinin kısa dönemli eğilimindeki değişiklikler fiyatları 

etkileyen şokların ürünler genelinde etki alanı dağılımlarına ışık tutmaktadır. Yayılım endeksi, 

enflasyon ile beraber değerlendirildiğinde, enflasyonist baskıyı ve ortak hareketin dışındaki 

ikincil etkileri genel olarak ve sektörel bazda tanımlama imkanı sunmaktadır (Sevinç, 2012). 

Örneğin, mevsimsellikten arındırılmış temel mal grubu verileri tek başına yüksek bir ana 

eğilime işaret ettiğinde yayılım endeksinde benzeri bir hareketin görülmemesi firma veya alt 

sektörlerin maruz kaldığı şokların ana eğilim üzerindeki olumsuz etkilerine işaret edebilir. Söz 

konusu hesaplamaların en alt detayda yüksek bir frekansta yapılabilmesi ise yapılan 

çıkarsamanın etkinliğini artırmaktadır. 

Fiyat değişimlerinin büyüklüğü (Medyan fiyat değişim oranları) 

Fiyat değişim sıklığı ve eşanlılığı genel olarak ekonomideki fiyat katılığına ya da fiyat 

değiştirme olasılığına ilişkin göstergelerdir. Enflasyon açısından ise, bunun yanında, fiyat 

değişimlerinin büyüklüğü de önem taşımaktadır. Zira söz konusu büyüklük nihai enflasyonun 

seviyesi ile doğrudan ilişkilidir. Bu sebeple de fiyat artış ve azalışlarının büyüklüğünün zaman 
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içinde izlenmesi faydalıdır. Analiz edilen her dönem için hesaplanan medyan fiyat artış ve 

düşüş oranları Grafik 5a ve 5b’de gösterilmiştir. Dönemlik medyan fiyat değişimlerinin takip 

edilmesi değişim oranlarında yapısal bir kırılma olup olmadığını görmek açısından faydalıdır. 

Örneğin, örneklemin son dönemde fiyat değişimlerinin mutlak değerinin azalmakta olduğu 

görülmektedir.  

Genel olarak enflasyonist baskılar değerlendirilirken, hem fiyatı değişen ürün sayısı hem 

de fiyat değişim büyüklüğü hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Makro düzeyde takip 

edilen göstergeler genelde her iki etkiyi aynı anda içerdiklerinden, sundukları eğilimin 

kaynağını ayrıştırmak mümkün olmamaktadır. Mikro düzeyde türetilen göstergeler ise bu 

ayrıştırmaya imkan sağlamaktadır. Bir taraftan yayılım endeksi göreli olarak fiyat artırma 

eğilimini ölçerken, diğer taraftan yukarıda bahsedilen medyan fiyat artışları ise fiyat 

değişimlerinin büyüklüğünü takip etmektedir. Dolayısıyla, genel enflasyonist baskılara dair 

çıkarımlar yaparken yayılım endeksinin yanında fiyat artış ve azalış oranlarının zaman 

içindeki seyrini de eş zamanlı olarak takip etmek gerekmektedir. Bunun yanında, fiyat 

değişim oranlarının istikrarlı seyrettiği dönemlerde ise yayılım endeksinin seyri tek başına 

enflasyonist baskıların düzeyine işaret edecektir. 

Enflasyon uyumsuzluğu  

Ortalama fiyat değişimlerinin seyri nihai enflasyonun seyri ile doğrudan ilişkilidir. Benzer 

şekilde her dönemdeki fiyat değişim oranlarının standart sapması ise mikro düzeyde 

uyumsuzluk ile ilişkilidir.7 Bu uyumsuzluk genel enflasyon belirsizliğine, firmaların fiyatlama 

gücündeki değişime, asimetrik bilgi koşullarının varlığına ya da politika yapıcıların 

öngörülebilirliğindeki değişime işaret edebilir. Fiyat değişim oranlarındaki uyumsuzluk aynı 

zamanda da göreli fiyat oynaklığının bir göstergesidir. Analiz edilen her dönem için 

hesaplanan fiyat artış ve düşüş oranlarının uyumsuzlukları Grafik 6a ve 6b’de gösterilmiştir.  

Fiyat değişimlerindeki uyumsuzluğu fiyat değişim büyüklüğünün seyri ile birlikte 

değerlendirmek açıklayıcı olacaktır. Örneğin, örneklemin son döneminde medyan fiyat artış 

oranları gerilerken, fiyat artış oranlarının uyumsuzluğunun artmasını fiyat artış oranlarındaki 

düşüşün genel bir eğilim olmadığı, yalnızca belirli sektörlerdeki fiyat artışlarının yavaşladığı 

şeklinde değerlendirmek mümkündür. 

  

                                                 
7 Burada uyumsuzluk, fiyat enflasyonunun belirli bir zamanda ürünler arasında farklılaşmasının fiyat yapıcılar arasındaki algı farklarına olan ilgisi sebebiyle istatistiki bir 
kavram olarak yayılım (dispersion) terimine karşılık gelecek şekilde kullanılmıştır. Dolayısıyla ölçü olarak istatistiksel yayılım göstergelerinden biri olan değişim katsayısı 
(standart sapma/ortalama) kullanılmıştır. 
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4. Göstergeler Işığında Fiyat Gelişmeleri 

Bu bölümde, son dönemde ortaya çıkan tablo yukarıda tanıtılan göstergeler ışığında 

incelenmektedir. Böylelikle, söz konusu fiyat izleme unsurlarının yorumlanması ve bilgi 

değerinin anlaşılabilmesi için bir örnek de sunulmuş olmaktadır. Grafiklerde koyu renkli 

gösterilen seriler ilgili göstergenin eğilimine işaret etmektedir. Bu eğilim, fiyat değişim 

frekansı için genelde yatay seyretmektedir (Grafik 1). Bununla birlikte, 2012 yılı Şubat 

ayından itibaren genel fiyat değiştirme oranında bir miktar azalma gözlenmektedir. Bununla 

uyumlu olarak da fiyatların ima edilen kalış süresinde de belirgin bir artış gerçekleşmiştir 

(Grafik 2).8 Dolayısıyla tüketici ürünleri satan firmaların fiyatlama davranışlarında önceki 

döneme kıyasla biraz daha temkinli oldukları gözlemi yapılabilir. Eşanlılık göstergesi ise 2011 

yılı boyunca döviz kurundaki güçlü hareketin etkisiyle hızlı bir yükseliş gösterdikten sonra yıl 

sonunda duraklamış; 2012’nin ilk aylarından itibaren ise tekrar yükselişe geçmiştir (Grafik 3). 

Eşanlılık eğilimi önceki dönemlere kıyasla oldukça yüksek bir seviyeyi işaret etmektedir. 

Özetle, fiyat katılığına ilişkin göstergeler firmaların fiyat değiştirme olasılığında azalmanın 

yanında ortak fiyatlama davranışı yatkınlığının önemli derecede yükseldiğine işaret 

etmektedir. 

Medyan fiyat artışları 2010 yılında ulaştığı yüksek seviyelerden sonra düşük seviyelerde 

ilerlemektedir (Grafik 5a). Grafik 5b ise fiyat azalışlarının merkezi eğiliminin bu dönemde 

daha belirgin bir şekilde küçüldüğüne işaret etmektedir. Fiyat değişim büyüklükleri, fiyat 

artışlarında daha katı bir yapı sergilemekle birlikte, son dönemde mutlak değer olarak 

azalmıştır. Yayılım endeksinde ise, 2011 yılı ortalarındaki belirgin bir artış eğilimini takiben 

2012 yılı itibarıyla belirgin bir düşüş gözlenmektedir (Grafik 4). Fiyat artışlarının genele 

yayılmasındaki artışın yerini keskin bir düşüşe bırakması, medyan fiyat değişimlerindeki 

küçülmeyle birlikte değerlendirildiğinde 2011 yılında döviz kuru kaynaklı yükselişten sonra 

fiyat artışlarının göreceli olarak durakladığına işaret etmektedir. Fiyat artışlarının 

uyumsuzluğu, medyan fiyat değişiminde gözlendiği gibi, son dönemde fiyat azalışlarına 

kıyasla istikrarlı bir yapı sergilemektedir. Merkezi hareketi mutlak değer olarak gerileyen fiyat 

azalışlarında ise uyumsuzluğun son dönemde belirgin olarak artarak oldukça yüksek 

seviyelere ulaştığı gözlenmektedir. Söz konusu tablo firmaların özellikle fiyat düşürme 

zamanlaması bakımından farklı davranışlar sergilediği bir döneme işaret etmektedir. Sonuç 

olarak mikro enflasyon göstergeleri de son dönem için fiyatlama davranışlarında fiyat katılığı 

göstergelerinin işaret ettiği temkinli duruş bulgusunu desteklemektedir.  

                                                 
8 Frekans ise ima edilen kalış süresi arasında bire bir ilişkinin olmama nedeni fiyat toplama aralıklarındaki farklılığın kalış süresi hesabına yansıtılmasıdır. 
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Görüldüğü gibi mikro göstergelerle, genel endeksler ile takip edilen enflasyon 

dinamiklerinin dışında ve fiyatlama davranışlarına ilişkin daha farklı açılar sunan bir bilgi 

kümesi elde edilebilmektedir. Özel kapsamlı göstergeler 2012 yılında ilk yarının sonuna 

doğru hafifçe gerileyen ve genelde sabit olarak nitelendirilebilecek bir seyir izlemiştir. Mikro 

verilerin işaret ettiği tablo ise enflasyonun genel eğilimindeki sabit hareketin arkasındaki 

dinamiklere ilişkin bir bakış açısı sunabilmektedir. 

5. Değerlendirme  

Ekonomi genelinde mal ve hizmet fiyatlarının seyri istatistik kurumları tarafından 

yayınlanan enflasyon verilerinden takip edilmektedir. Temel amaç aylık ortalama fiyat 

değişimine işaret eden enflasyon oranına ulaşmak olduğundan, istatistik kurumları ay içinde 

belirli sıklıkta ekonomideki fiyatları derlemektedir (çoğunlukla bir ya da iki defa). Ancak, 

enflasyon oranını hesaplamak için derlenen mikro verilerle ekonomideki fiyatlama 

davranışına dair analizler yapmak mümkündür. Günümüzde ekonomideki fiyatları teknolojik 

imkanlar sayesinde farklı kaynaklardan elde etmek ve istatistik kurumlarının derlediğinden 

daha sık aralıklarla gözlemlemek mümkündür. Dolayısıyla da hem fiyat katılığının analiz 

edilmesi hem de enflasyonist baskıların takibi açısından daha yüksek frekanslı (örneğin 

haftalık, günlük) göstergeler oluşturmak ve izlemek mümkün olmaktadır. Bu çalışmada da, 

TCMB bünyesinde bir aydan daha sık aralıklarla derlenen mikro fiyatlar kullanılarak 

hesaplanan dinamik katılık ve eğilim göstergeleri tanıtılmıştır. Bu çalışmada fiyatların değişim 

sıklığı, ortalama kalış süreleri ile fiyat değişimlerinin eşanlılığı, büyüklüğü ve uyumsuzluğuna 

ilişkin göstergeler ortaya konulmuştur. Tüm göstergeler mevcut yapıda gözlenen genel 

tüketici fiyatları için hesaplanmıştır.  

Göstergeler incelendiğinde zaman içinde hem enflasyon katılığının seviyesinde hem de 

fiyat değişimlerinin büyüklük ve dağılımında önemli farklılıklar olduğu gözlenmektedir. Bu 

nedenle mikro fiyatlardan elde edilen fiyatların değişim sıklığı, eşanlılığı ve büyüklüğüne 

dayalı göstergelerin genel enflasyon eğilimini ortaya koyabilme açısından makro göstergeleri 

(örneğin özel kapsamlı göstergeler) tamamlayıcı, zaman zaman da onlara kıyasla daha 

bilgilendirici olabileceği vurgulanmalıdır. Dolayısıyla, fiyat katılığının seyrini baz alan bu tarz 

esnek bir enflasyon eğilimi yaklaşımının hem para politikasının oluşturulmasında hem de 

iletişim hususunda yol gösterici olacağı öngörülmektedir. 
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Grafik 1: Tüketici Fiyatlarında Fiyat Değişim Sıklığı  

(%) 

 

Grafik 2: Tüketici Fiyatlarında Ortalama Kalış Süresi  

(Gün) 

 

Grafik 3: Tüketici Fiyatlarında Fiyat Değişimlerinin Eşanlılık Rasyosu 

 

Fischer ve Konieczky (2000) tarafından ortaya konulan eşanlılık rasyosu, fiyat değişim sıklığının zaman içindeki varyasyonunu esas almaktadır. bu rasyo, 0 ile 1 arasında 
değerler almakta, 1 değeri tam eşanlılık durumunu göstermektedir. Detaylı bilgi için bkz. Özmen ve Sevinç (2011). Zaman serisi olarak eşanlılık rasyosu 12 aylık kayan 
dönemler için hesaplanmıştır. 

Grafik 4: Tüketici Fiyatlarında Yayılım Endeksi  

(%) 

 

Açık renkli seriler dönemlik verileri, koyu renkli seriler 9 dönemlik hareketli ortalamaları göstermektedir.  
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Grafik 5a: Tüketici Fiyatlarında Fiyat Değişimlerinin Büyüklüğü  

(Artışlar, %) 

 

Grafik 5b: Tüketici Fiyatlarında Fiyat Değişimlerinin Büyüklüğü  

(Azalışlar, %) 

 

Grafik 6a: Tüketici Fiyatlarında Fiyat Değişimlerinin Uyumsuzluğu*  

(Artışlar) 

 

Grafik 6b: Tüketici Fiyatlarında Fiyat Değişimlerinin Uyumsuzluğu*   

(Azalışlar) 

 

Açık renkli seriler dönemlik verileri, koyu renkli seriler  9 dönemlik hareketli ortalamaları göstermektedir. 

* Uyumsuzluk aylık fiyat artışlarının/azalışlarının değişim kaysayısı (standart sapma/ortalama) olarak hesaplanmıştır.  
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