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Çekirdek Enflasyon Göstergelerinin Kullanımı Üzerine  

Bir Değerlendirme 

Oğuz Atuk      M. Utku Özmen      Necati Tekatlı 

This study provides a summary of core inflation indicators for Turkey and a 
brief discussion on their economic and statistical properties. Moreover, the performance of 
these core indicators are evaluated with respect to three popular criteria designed to assess 
the informativeness and the predictive power of these series for the analysis of headline 
inflation. While all indicators satisfy these criteria; the performance of SATRIM (which is an 
indicator constructed by using statistical methods) is worth mentioning with its predictive 
power of future inflation. Moreover, in terms of historical average, Fcore indicator (factor 
model based core inflation), seems to be closer to headline CPI inflation than the other 
indicators. H and I indicators, on the other hand, are more tractable and easily replicable. 
Overall, since each indicator has its own advantage and the response of each indicator to 
various types of shocks differs depending on the type of the shock, no single measure should 
be regarded solely as the unique core inflation indicator.  

Bu çalışmada, Türkiye’de kullanılan çekirdek enflasyon göstergelerinin bir özeti 
sunulmuş ve bu göstergelerin ekonomik ve istatistiksel özellikleri kısaca analiz 

edilmiştir. Ayrıca bu çekirdek enflasyon göstergelerinin performansları, serilerin bilgilendirme 
ve tüketici enflasyonunu tahmin etme gücünü ölçmek için yaygın olarak kullanılan üç kritere 
göre değerlendirilmiştir. Ele alınan bütün çekirdek göstergelerin belirli kriterleri karşıladığı 
bulgulanmakla birlikte, istatistiksel yöntemlere dayanarak oluşturulan SATRIM endeksinin 
öncüleyici gücünün diğer göstergelere kıyasla daha yüksek olduğu bulunmuştur. Dinamik 
faktör modellerine dayalı olarak türetilen Fcore göstergesinin ise diğer göstergelere kıyasla 
ortalama enflasyona daha yakın seyrettiği gözlenmektedir. H ve I göstergelerinin avantajı ise 
kamuoyu tarafından kolayca takip edilebilmeleri ve kolayca hesaplanabilmeleridir. Her 
göstergenin farklı avantajları olduğundan ve farklı tipte şoklara tepki verdiğinden, alternatif 
göstergelerin kullanılmasının faydalı olacağı, dolayısıyla herhangi bir göstergenin yegane 
çekirdek enflasyon olarak nitelendirilmemesinin gerekliliği vurgulanmaktadır.      
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11..  GGiirriişş  

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) enflasyonu hane halkının tüketim sepeti kapsamındaki 

tüm ürünlerin fiyatlarındaki değişimleri yansıtmaktadır. Temel olarak tüketim sepeti homojen 

bir yapı arz etmemekte, fiyat endeksi birbirinden farklı fiyat dinamikleri gösteren mal ve 

hizmet kalemlerinden oluşmaktadır. Bu farklı fiyatlama davranışları çerçevesinde, mal ve 

hizmetlerin fiyat değişim sıklığı, zamanlaması ve büyüklüğü de doğal olarak 

farklılaşmaktadır. Dolayısıyla bazı mal ve hizmetlerin fiyatları aşırı oynaklık gösterebilmekte 

ya da geçici şoklara maruz kalabilmektedir. Bu tarz fiyat değişimleri kendi başlarına anlamlı 

ve belirgin olup TÜFE üzerinde etkili olsa da, tüketici fiyatlarının genel eğilimi hakkında sınırlı 

bilgi ihtiva edebilmektedir. 

Politika yapıcıları ise orta vadeli bir görünüm çerçevesinde politika oluştururken 

enflasyonun geçici şoklardan ve dalgalanmalardan etkilenmeyen kalıcı kısmı ile, bir başka 

deyişle ana eğilimi ile ilgilenmektedirler. Politika çerçevesinde bu bakış açısı, geçici şokların 

ve dalgalanmaların etkisinin bir süre sonra ortadan kalkacağı, orta vadede ise genel 

enflasyonun yönü ve seyri açısından belirleyici olanın enflasyonun kalıcı kısmı olduğu 

görüşüne dayanmaktadır. Bu sebeple, politika yapıcıları açısından orta vadeli öngörülerin 

sağlıklı yapılabilmesi için güncel enflasyon sürecinin daha iyi anlaşılabilmesi ve ana eğilimin 

doğru tespit edilebilmesi önem kazanmaktadır. Dolayısıyla, genel tüketici enflasyonuna 

kıyasla daha az gürültü içeren ve daha homojen olan enflasyonun çekirdek kısmı da takip 

edilmektedir. Bu amaçla üretilen çekirdek enflasyon göstergeleri, temel politikası enflasyon 

hedeflemesi olan merkez bankaları için ise ayrıca önem arz etmektedir. Bu göstergeler, 

temel görevi fiyat istikrarı olan merkez bankalarının enflasyonun ana eğilimini takip 

edebilmek amacıyla sıklıkla kullandıkları serilerdir.   

Çekirdek enflasyon konusuna bu kısa ve genel girişten sonra, çalışmanın diğer 

bölümlerinde çekirdek enflasyon göstergelerinin elde edilişinde kullanılan yöntemler 

anlatılacak, Türkiye’de çekirdek enflasyon göstergelerinin bu yöntemler çerçevesinde tanıtımı 

yapılacak ve iktisat literatüründe genel kabul görmüş kriterlerden faydalanılarak Türkiye’de 

kullanılan göstergelerin genel analizi yapılacaktır. Son bölümde ise konunun kısa bir 

değerlendirmesi sunulup sonuçlar özetlenecektir. 
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22..  ÇÇeekkiirrddeekk  EEnnffllaassyyoonn  GGöösstteerrggeelleerriinnddee  KKuullllaannııllaann  YYöönntteemmlleerr  

Çekirdek enflasyon göstergeleri farklı teknik ve yöntemlerle hesaplanabilmektedir. Bu 

yöntemler geliştirilirken merkez bankaları ve diğer kullanıcıların beklentileri ve kullanım 

amaçları çerçevesinde bazı kriterler göz önünde bulundurulmaktadır. Bu amaçla belirlenen 

çekirdek enflasyon kriterlerini birkaç cümle ile özetlemek mümkündür. Tanımsal olarak, 

çekirdek enflasyon göstergeleri enflasyonun ana eğilimini yansıtmalıdır. Bu çerçevede 

ampirik olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin genel tüketici enflasyonuna kıyasla daha az 

oynak olup, enflasyonun ana eğilimini tahmin etme gücünün daha yüksek olması beklenir. 

Pratik olarak ise çekirdek enflasyon göstergesinin genel tüketici enflasyonu ile eşanlı olarak 

türetilebilmesi, kolayca hesaplanabilmesi ve kamuoyu tarafından da kolay anlaşılır olması 

önemlidir.  

İktisat yazını ve merkez bankalarının kullanımı göz önüne alındığında çekirdek 

enflasyon göstergelerinin hesaplanmasında veya türetiminde kullanılan yöntemleri endeksten 

dışlama yöntemleri, fiyat değişimlerinin dağılımına dayanan istatistiki yöntemler ve modele 

dayalı yöntemler olmak üzere üç temel sınıfa ayırmak mümkündür. Birinci sınıfta yer alan 

endeksten dışlama yöntemlerinin en bilinen hali, belirli mal ve hizmetleri sürekli olarak fiyat 

endeksinden dışlayan sürekli dışlama yöntemidir. Bu yöntemin temel dayanağı, endekste yer 

alan bazı mal ve hizmetlerin arz şoklarına maruz kaldıkları (örneğin, işlenmemiş gıda) ve bu 

kalemlerin fiyatlarındaki değişimlerin, enflasyonun ana eğiliminden ziyade, yalnızca göreli 

fiyatları değiştirdiği öngörüsü ile bazı mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimin (örneğin 

tütün ürünleri) büyük ölçüde para politikasına dışsal olan etkenlerden kaynaklandığı 

görüşüdür. Sürekli dışlama yönteminin en temel avantajı dışlanan kalemlerin önceden 

belirlenmiş olması, zaman içinde kapsamın değişmiyor olması ile endeksin hesaplanmasının 

ve anlaşılmasının kolay olmasıdır. Bu yöntemin dezavantajı ise yalnızca belirli şokları ve 

oynaklık unsurlarını dışlaması ve statik yapısı gereğiyle enflasyon eğilimine ilişkin sinyalleri 

de dışlama olasılığıdır.  

İkinci sınıf yöntemler TÜFE’yi oluşturan kalemlerin fiyat değişimlerinin dağılımından 

yola çıkan istatistiki yöntemlerdir. Bu yöntemlerden bir bölümü, ortalama fiyat değişiminin 

belirli bir standart sapmasının dışında kalan kalemleri o dönem için endeksten dışlamaya 

dayanır. Bu yöntemin dayanağı, söz konusu fiyat hareketlerinin o dönem için uç gözlemler 

oldukları, geçici şokları yansıttığı ve ana eğilime dair bilgi içermedikleri görüşüdür. 
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Dağılımdan yola çıkan yöntemlerin bir diğer bölümü ise fiyat değişimlerinin dağılımının 

normal olmadığı, dolayısıyla da ağırlıklı ortalama enflasyonun doğru merkezi değişimi 

yasıtmayacağı öngörüsüne dayanmaktadır. Bu yöntemler (örneğin budanmış ortalama 

enflasyon) dağılımı, kuyruklarından budayarak, normal dağılıma yaklaştırmayı 

amaçlamaktadır. Dönemlik fiyat değişimlerinin dağılımı bilgisini kullanarak türetilen 

yöntemlerin en önemli avantajı dinamik bir yapıya sahip olmaları, endekste yer alan mal ve 

hizmetlerin yalnızca gerekli olduğu dönemlerde dışlanmasıdır. Ayrıca, bu yöntemlerle 

hesaplanan çekirdek göstergelerin kapsamı genel olarak sürekli dışlama yöntemiyle 

hesaplanan göstergelerden daha fazla olmaktadır. Bu göstergelerin dezavantajı ise içeriğinin 

her dönem değişebilmesi sebebiyle dönemler arası karşılaştırmanın güçlüğü; göstergelerin 

iletişiminin ve anlaşılırlığının güç olması ve fiyatların politika yapımı açısından anlamlı olan 

“yapışkanlık” ve “süreğenlik” özelliklerini de yok edebilme olasılığıdır. 

Çekirdek enflasyon göstergeleri türetiminde üçüncü temel sınıfta ise modele dayalı 

yöntemler yer almaktadır. Teorik ve ampirik çekirdek enflasyon yaklaşımlarını takip ederek 

enflasyonun kalıcı ile geçici kısmını ayrıştırmaya çalışmaları, geniş bir veri setinden bilgiyi 

kullanabilmeleri ve dinamik yapıları bu modellerin (örneğin yapısal vektör otoregresyon 

modelleri, dinamik faktör modelleri) sağladığı temel avantajdır. Bu yöntemlerin başka 

avantajları ise bu yöntemlerle sıra dışı şoklar ve verideki gürültünün ayrıştırılabilmesi ve bu 

sayede fiyatlardaki genel eğilimin ortaya çıkarılabilmesidir. Bu yöntemlerin dezavantajı ise 

yeni veri geldikçe sonuçların güncellenmesi nedeniyle geçmişe dönük revizyona maruz 

kalmasıdır. Ayrıca modelden üretilen çekirdek enflasyon göstergelerinin gözlenebilir bir veri 

olmaması, bunların anlaşılmasının kolay olmamasına sebep olmaktadır.  

33..  TTüürrkkiiyyee’’ddee  ÇÇeekkiirrddeekk  EEnnffllaassyyoonn  GGöösstteerrggeelleerrii  

Türkiye için sürekli dışlama yöntemine dayanan göstergeler Türkiye İstatistik Kurumu 

(TÜİK) tarafından, Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri (ÖKTG) adıyla yayınlanmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde ise bunlara ek olarak yukarıda 

bahsedilen istatistiksel ve modele dayalı yöntemler kullanılarak farklı çekirdek enflasyon 

göstergeleri hesaplanıp takip edilmektedir.1  

                                                 
1 TCMB bünyesinde hesaplanan ve çalışmada yer alan çekirdek göstereler Tekatlı (2010), Atuk ve Özmen 
(2009a) ve Atuk ve Özmen (2009b) çalışmalarında yayınlanmıştır.  
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TÜİK tarafından yayınlanan özel kapsamlı göstergeler, bir önceki bölümde anlatılan 

birinci sınıfta tanımlanan belirli mal ve hizmetleri sürekli olarak fiyat endeksinden dışlama 

yöntemi ile elde edilen göstergelerdir. Bunların ekonomik analizlerde ve tartışmalarda en 

yaygın olarak kullanılanları H (işlenmemiş gıda, enerji, alkol ve tütün ürünleri ile altın hariç 

TÜFE) ve I (gıda, enerji, alkol ve tütün ürünleri ile altın hariç TÜFE) göstergeleridir. 

Yine yukarıda ikinci sınıfta tanımlanan, TÜFE’yi oluşturan kalemlerin fiyat 

değişimlerinin dağılımından yola çıkarak elde edilen istatistiki yöntemler Atuk ve Özmen 

(2009a) makalesinde ayrıntılı olarak çalışılmış ve bu yöntemlerle değişik göstergeler 

türetilmiştir. Bu göstergeler,  oynaklık gösteren kalemlerin dönemsel dışlanması ile elde 

edilen göstergeler2 (V_1, V_1.5, V_2, V_2,5), optimal budanmış ortalama enflasyon3 (TRIM), 

ağırlıklı medyan enflasyon4 (WM) göstergeleridir. Bu çalışmada söz konusu göstergeler ile 

ÖKTG serilerinin göreli performansları dört ana başlıkta (yansızlık, oynaklık, ana eğilimi 

yakalama gücü ve tüketici enflasyonunu kestirme gücü) detaylı olarak incelenmiştir. Yapılan 

inceleme sonucunda V_1, V_2, TRIM ve WM göstergeleri söz konusu kriterlere göre 

performansları öne çıkan göstergeler olmuştur. Buna ek olarak Atuk ve Özmen (2009b) 

budanmış ortalama enflasyon göstergesinin belirgin mevsimsellik gösteren serilerde göreli 

bilgi değerinin kısıtlı olabileceğini belirtmiş ve mevsimsellikten arındırılmış veriler kullanarak 

yeni bir tip budanmış ortalama enflasyon göstergesi (SATRIM) ortaya koymuşlardır. Türetilen 

bu göstergenin de oynaklık ve yönelimi yakalama performanslarının TRIM göstergesine 

kıyasla daha başarılı olduğu bulunmuştur.   

Son sınıflamada yer alan modele dayılı yöntemler için ise örnek bir çalışma Tekatlı 

(2010) makalesidir. Bu çalışmada birden fazla veriden bilgiyi süzerek dinamik bir şekilde 

kullanabilme yeteneğine sahip olan dinamik faktör modeli ile alternatif bir çekirdek enflasyon 

göstergesi türetilmiştir (Fcore). Bu gösterge tüketici fiyatları endeksi kapsamındaki on iki ana 

harcama grubunun verilerini kullanarak aylık fiyat değişimlerini çekirdek enflasyon ve göreli 

fiyat değişimleri olarak ayrıştırmaktadır. Çalışmada, yukarıda değinilen birçok kritere göre 

Fcore göstergesinin H ve I göstergesine kıyasla daha başarılı olduğu bulunmuştur. Ayrıca H 

göstergesinin I’dan daha iyi performans sergilediği gösterilmiştir. 
                                                 
2 Her ay için, tüm kalemlerdeki aylık fiyat değişimlerinin ortalamasının 1, 1,5, 2 ve 2,5 standart sapma aralığının 
dışında kalan mal ve hizmetlerin o ay endeksten dışlanması ile hesaplanır. 
3 Her ay için fiyat değişimi dağılımının alt ve üst ucundan simetrik olarak yüzde 18’lik kısmının atılması ile 
hesaplanır. 
4 Her ay için fiyat değişimi dağılımının ağırlıklı medyan değeridir.  
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44..  GGöösstteerrggeelleerriinn  GGeenneell  AAnnaalliizzii  

Çalışmanın bu aşamasında yukarıda özeti sunulan Türkiye’de kullanılan çekirdek 

enflasyon göstergelerinden H, I, V_1, V_2, TRIM, WM, SATRIM ve Fcore analiz edilerek, 

çekirdek enflasyon göstergelerinde aranan temel gereklilikleri sağlayıp sağlamadıkları 

incelenecektir. Bu kapsamda göz önünde bulundurulan kriterler çekirdek enflasyonun uzun 

vadede ortalamada tüketici enflasyonundan sapmaması, tüketici enflasyonundan daha düşük 

oynaklığa sahip olması, tüketici enflasyonunun trendini iyi takip edebilmesi ve tüketici 

enflasyonunu tahmin edebilme yeteneğidir. Analiz, 2003 bazlı endeks verileriyle yapılmıştır.5  

YYaannssıızzllııkk  ÖÖzzeelllliiğğii  vvee  OOyynnaakkllııkk  KKaarrşşııllaaşşttıırrmmaassıı  

Çekirdek enflasyon serilerinden beklenen tüketici enflasyonuna uzun vadede ortalama 

olarak yakınsamaları ve oynaklıklarının genel enflasyondan düşük olmasıdır. Tablo.1’e 

bakıldığında analiz edilen çekirdek göstergelerin tamamının oynaklığı tüketici 

enflasyonundan daha düşüktür. Ortalama değerler ise genel olarak tüketici enflasyonunun 

altında çıkmaktadır.   

Tablo.1: Çekirdek Enflasyon Göstergeleri, Aylık % Değişim6 
  TÜFE TÜFE_MA H_MA I_MA TRIM WM SATRIM Fcore V1 V2 
Ortalama 0,70 0,70 0,58 0,56 0,49 0,42 0,47 0,61 0,44 0,55 
Standart sapma 0,73 0,48 0,37 0,40 0,30 0,27 0,23 0,36 0,26 0,41 
Standart sapma / 
Ortalama 1,04 0,69 0,64 0,71 0,62 0,64 0,50 0,59 0,60 0,74 

  
EEnnffllaassyyoonn  TTrreennddiinnii  YYaakkaallaammaa  GGüüccüü 

Çekirdek enflasyon göstergelerinin ana enflasyon eğilimini tüketici enflasyonunun 

kendisinden daha iyi takip etmesi beklenmektedir. Tablo.2’deki verilere göre de çekirdek 

enflasyon göstergelerinin enflasyon eğiliminden sapmaları TÜFE’yle karşılaştırıldığında daha 

düşük çıkmakta, dolayısıyla da bu göstergelerin takip güçleri daha yüksek olmaktadır. 7  

Tablo.2: Çekirdek Enflasyon Göstergeleri, Enflasyon Eğiliminden Sapmalar8 
  TÜFE TÜFE_MA H_MA I_MA TRIM WM SATRIM Fcore V1 V2 
Ortalama Sapma 0,73 0,49 0,38 0,41 0,42 0,44 0,38 0,38 0,44 0,46 

                                                 
5 Bu çalışmada örneklem olarak Ocak 2003 – Kasım 2010 dönemi kullanılmıştır.  
6 “MA” ile belirtilen isimler söz konusu serilerin mevsimsellikten arındırılmış verilerine işaret etmektedir.  
7 Trend enflasyon olarak TÜFE’nin 36 aylık merkezi hareketli ortalamasının aylık değişimi kullanılmıştır. Trend 
enflasyon ve sapma kriterinin seçimine ilişkin detaylı bilgi için bknz. Atuk ve Özmen (2009a). 
8 Ortalama sapma göstergesi olarak her ay için bir göstergenin trend enflasyondan sapmalarının karelerinin 
ortalamasının karekökü (RMSE) kullanılmıştır.  
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ÇÇeekkiirrddeekk  EEnnffllaassyyoonnuunn  GGeenneell  EEnnffllaassyyoonnuu  KKeessttiirriimm  GGüüccüü  

Çekirdek göstergelerin genel tüketici enflasyonu üzerindeki kestirim güçlerini analiz 

etmek amacıyla her bir gösterge için t
çekirdek
t

tüfe
t

tüfe
t

tüfe
ht εππβαππ +−+=−+ )(  denklemi 

tahmin edilmiştir. Bu denkleme göre tüketici enflasyonu, çekirdek enflasyondan sapması 

durumunda gelecekte tekrar çekirdek göstergeye yakınsayacaktır.  

Tablo.3’te 12 ay sonrası için tahmin edilen denklem sonuçları ile 24 aylık ortalama 

katsayılar ve ortalama 2R  değerleri verilmiştir.9 Bu sonuçlara göre β katsayıları anlamlı 

bulunmakta; bu katsayıların negatif olması da tüketici enflasyonunun çekirdek enflasyondan 

sapmasının zamanla düzeltildiği anlamına gelmektedir. Örneğin, β katsayısının 12 aylık 

süre için -1 olması, genel  enflasyonun çekirdek enflasyondan sapmasının 12 ay içinde 

birebir düzeltilmesi anlamına gelmektedir. Ayrıca, 2R  değerlerinin de göreceli olarak yüksek 

oldukları görülmektedir. Dolayısıyla, bütün çekirdek enflasyon göstergelerinin belirli bir 

ölçüde genel tüketici enflasyonunu kestirme yeteneğine sahip oldukları ortaya çıkmaktadır.10  

Tablo.3: Çekirdek Enflasyon Göstergeleri, Kestirim Gücü Denklem Sonuçları 

  β  Standart hata (β ) α  Standart hata (α ) 2R  
β   

(24 ay. ort.) 

2R   
(24 ay ort.) 

H_MA -0,95 0,17 0,05 0,07 0,26 -0,77 0,23 
I_MA -0,93 0,17 0,06 0,07 0,28 -0,67 0,20 
TRIM -1,17 0,15 0,19 0,07 0,33 -0,95 0,29 
WM -1,12 0,16 0,26 0,07 0,36 -0,90 0,31 

SATRIM -1,40 0,18 0,27 0,07 0,41 -1,18 0,38 
Fcore -1,23 0,22 0,03 0,07 0,29 -0,92 0,22 

V1 -1,11 0,14 0,23 0,07 0,39 -0,92 0,35 
V2 -0,79 0,16 0,05 0,07 0,21 -0,66 0,19 

  

                                                 
9 Denklemlerde 12 dönem sonrası için sonuçlar raporlanmıştır, ancak 1 aydan  24 aya kadar denklemler tekrar 
tahmin edilmiş ve sonuçların paralel olduğu görülmüştür. 24 dönem için ortalama değerler tabloda sunulmuştur.  
10 Bu denklemlerde genel enflasyonun mevsimsellikten arındırılmış değerleri kullanılmıştır. Bu denklemde 
yapılan analizin geçerli olabilmesi için genel enflasyonun çekirdek enflasyonu takip etmesi, çekirdek 
enflasyonun ise genel enflasyonu takip etmemesi gerekmektedir. Bir başka deyişle, zayıf dışsallık özelliğinin 
sağlanması beklenmektedir. Söz konusu denklem 

t
çekirdek
t

tüfe
t

çekirdek
t

çekirdek
ht εππβαππ +−+=−+ )(  şeklinde takrar tahmin 

edildiğinde bu koşulun büyük ölçüde sağlandığı, β katsayılarının anlamsız çıktığı ve 2R lerin oldukça düşük 
olduğu görülmüştür.  
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55..  DDeeğğeerrlleennddiirrmmee  

Sonuç olarak, yapılan incelemede gerek TCMB’nin yayınlarında sıklıkla atıfta 

bulunduğu dışlama yöntemine dayalı ÖKTG H ve ÖKTG I serilerinin, gerekse istatistiki 

yöntemlerle türetilen beş gösterge  (V_1, V_2, WM, TRIM ve SATRIM) ile modele dayalı 

yöntem olan Fcore göstergesinin çekirdek enflasyon göstergelerinden beklenen temel teknik 

özellikleri karşıladıkları görülmüştür. Bu özelliklerin karşılanması söz konusu göstergelerin 

birer çekirdek enflasyon göstergesi olarak değerlendirilebilmelerini sağlamaktadır.  

Bu çerçevede vurgulanması gereken nokta, herhangi bir göstergenin yegane çekirdek 

enflasyon göstergesi olarak nitelendirilmesinin doğru olmadığıdır. Çünkü yapısı itibarıyla her 

gösterge farklı tipte şoklara tepki verdiğinden, değişik dönemlerde farklı göstergelerin ana 

eğilime yönelik daha net bilgi içermeleri mümkündür. Dolayısıyla, politika yapıcılar da 

enflasyonun ana eğilimini daha net algılayabilmek için her dönemde belirli göstergelere daha 

fazla ağırlık verme eğiliminde olabilmektedirler. Örneğin, ekonomide bütün fiyatların yaklaşık 

olarak aynı yönde ve aynı oranda değistiği bir dönemde yalnızca işlenmemiş gıda fiyatlarını 

etkileyen negatif bir arz şokunun ortaya çıktığı durumda, sadece işlenmemiş gıda fiyatlarını 

dışlayan göstergeler ana eğilimi yansıtmakta başarılı olacaktır, ancak başka dönemlerde bu 

göstergelerin içerdiği bilgi yeterli olmayabilecektir. Bu çerçevede, yukarıda anlatılan analizin 

dinamik olarak güncellenerek, söz konusu göstergelerin güncel performanslarının da 

incelenmesi faydalı olacaktır.  
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