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Enflasyon Ana Eğiliminin Temel Bileşenler Analiziyle Đncelenmesi 

             Orhun Sevinç  

 

This study introduces two new core inflation indicators reflecting inflationary 

pressure and secondary diffusion effects, which are derived by means of 

principal component analysis. Inflationary pressure indicator shows the common movement of 

inflation rate and diffusion index, while secondary diffusion provides an indicator of dispersion of 

diffusion index relative to inflation once isolated from the common movement. The first indicator 

confirms that inflationary pressure in core goods rose significantly due to exchange rate 

developments in 2011, whereas pressure in services group remained at very low levels. In 

addition, the second indicator implies that second round effects stemming from relative price 

movements driven by exchange rates on core goods remain limited. 

 

Çalışmada temel bileşenler analizi kullanılarak türetilen ve hizmet ile temel mal grupları 

için enflasyonist baskı ve ikincil yayılım etkilerini temsil eden iki yeni gösterge 

tanıtılmaktadır. Enflasyonist baskı göstergesi, enflasyon oranı ile yayılım endeksindeki ortak 

hareketin gücünü ifade ederken, ikincil yayılım etkileri bu ortak hareketten yalıtıldığında yayılım 

endeksinde enflasyona kıyasla gözlenen ayrışmaya ilişkin bir ölçü sunmaktadır. Türetilen birinci 

gösterge, 2011 yılında döviz kuru gelişmelerinin etkisiyle temel mal grubunda enflasyonist baskı 

seviyesinin önemli oranda yükseldiği, buna karşın hizmet grubunda baskının oldukça düşük 

seviyelerde kaldığını doğrulamaktadır. Đkinci gösterge ise temel mal grubunda döviz kurundan 

kaynaklanan göreli fiyat hareketlerinin ikincil etkilerinin sınırlı kaldığına işaret etmektedir. 

Abstract: 
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1. Giriş 

Temel enflasyon gelişmelerini belirli bir dönemdeki fiyatların ortalama değişim oranını ve 

ürünlerin ne kadarının fiyatının değiştiğini ifade eden farklı toplulaştırılmış endeksler 

vasıtasıyla takip etmek mümkündür. Fiyatların ortalama değişim oranları enflasyon oranı ile 

değerlendirilmektedir. Yayılım endeksi ise belirli bir sepetteki ürünlerin fiyat değişim sıklığını 

fiyatları artan ürünlerin oranının fiyatları azalan ürünlerin oranından çıkarılmasıyla 

ölçmektedir. Bu notta fiyat değişimleriyle ilgili dinamiklere ilişkin iki farklı görünüm sunan bu 

göstergeler kullanılarak temel mal ve hizmet grupları için enflasyon dinamiklerinin temel 

bileşenleri incelenmektedir. 

Ürün bazında yapılan çalışmalar Türkiye’de ortalama fiyat değişimlerinin mutlak değer 

olarak büyük olduğunu ve fiyat değişimlerinin sıklıkla gözlendiğini, öte yandan fiyat 

azalışlarının da artışlar gibi sık olarak gözlendiğini ortaya koymaktadır.1 Fiyatlama 

davranışlarının oldukça esnek ve değişim sıklığının zamana göre farklılık gösterdiği bir 

ekonomide fiyat değişimlerinin büyüklük boyutu, zaman zaman temel enflasyon dinamiklerine 

ilişkin net bir görünüm elde edilmesini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle enflasyon eğilimi 

değerlendirilirken temel enflasyon oranı dışında yayılım endekslerinden de 

yararlanılmaktadır. Yayılım endeksindeki artış (azalış), fiyatı artan ürünlerin oranındaki artışı 

(azalışı) veya fiyatı azalan ürünlerin oranındaki azalışı (artışı) göstermektedir. 

Mevsimsellikten arındırılarak takip edilen iki gösterge temel mal ve hizmet grupları için 

Grafik  1’de sunulmuştur. 

Grafik 1.  Hizmet ve Temel Mal Fiyatları Enflasyon ve Yayılım Göstergeleri                                            

(Mevsimsellikten Arındırılmı ş, 3 Aylık Ortalama) 

A. Hizmet Grubu  B. Temel Mal Grubu  

  
Kaynak:  TÜĐK, TCMB. Kaynak: TÜĐK, TCMB. 

                                                 
1 Detaylı bilgi için bkz. Özmen ve Sevinç (2011). 
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Fiyat değişim büyüklüğü ve sıklığı her ne kadar enflasyonun iki farklı boyutuna ışık tutsa 

da, Grafik 1’in de işaret ettiği gibi bu iki boyut birbiriyle ilişki içindedir. Bu ilişkinin derecesini 

veren korelasyon katsayısı hizmet grubu için 0,57, temel mal grubu için 0,62’dir (Tablo 1-A). 

Başka bir deyişle, fiyatların ortalama değişim büyüklüğü arttıkça yayılım endeksi de artış 

eğilimine girmektedir. Söz konusu göstergelerin ölçmeye çalıştığı boyutlar perspektifinden 

bakıldığında, fiyatları etkileyecek şoklar şiddet ve etki alanı olarak iki temel eksende 

değerlendirilebilir. Ne az sayıdaki ürüne ait yüksek oranlı fiyat artışları, ne de genele yayılmış 

olsa da oldukça düşük oranda kalan artışlar gerçek anlamda enflasyonist bir eğilimi ifade 

edebilir. Genele yayılmamış yüksek oranlı fiyat artışları enflasyon gelişmelerinin yanlış 

yorumlanmasına yol açabilirken, enflasyonla uyum göstermeyecek şekilde artan veya düşen 

yayılım endeksi ise enflasyon baskıları dışında farklı dinamiklerin etkinliğine işaret edebilir. 

Diğer bir ifadeyle, mevsimsel etkiler dışlandığında, ancak hem şiddet hem de etki alanı 

itibarıyla orantı gösteren fiyat artışları enflasyonist eğilimlerin derecesini pürüzsüz olarak 

verebilmektedir.  

Budanmış ortalama (trimmed mean) gibi oynaklık bazlı yöntemler en yüksek mutlak 

değerdeki fiyat değişimlerinin belirli bir yüzdesini enflasyon hesaplamasından çıkararak 

aslında gözlenen fiyat artışlarının anlamlı bir yayılıma ulaşıp ulaşmadığı sorununu çözmeye 

çalışmaktadır. Diğer taraftan, bu tür yöntemler (kuramsal olarak) fiyat artış dağılımının 

kuyruğu genişlediğinde (daha çok fiyat değişimini atarak) daha fazla bilgi kaybına yol 

açabilmektedirler.2 Çeşitli harcama gruplarının enflasyonlarını kullanan faktör modelleri ise 

sektörel bazda analiz yapılmasına imkan tanımamaktadır.3 Benzer şekilde, Coimbra ve 

Neves (1997) çeşitli kalemlerin enflasyon göstergelerinin birinci temel bileşenlerini kullanarak 

enflasyonun ana eğilimine ilişkin bir seri hesaplamaktadır. Bu çalışmada, hem fiyat artış 

oranlarını dışlayarak potansiyel bilgi kaybının dezavantajından etkilenmemek hem de 

enflasyonun ana eğilimini sektörel bazda takip edebilmek için enflasyon ve yayılımdaki ortak 

hareketi veren bir seri önerilmektedir. 

2. Temel Bileşenler Analizi4 

Eldeki veri kaynaklarının ifade ettiği bilgi kümesini, seriler arasındaki korelasyonu 

açıklayabilme güçlerine göre sıralanmış dik eksenlerle yeniden tanımlayan temel bileşenler 

analizi yukarıda amaçlanan serinin türetilebilmesi için yöntemsel olarak öne çıkmaktadır. Bu 

yöntemle sayısı başlangıçtaki veri kaynağı kadar olan ancak birbiriyle korelasyonu sıfır olan 

                                                 
2 Söz konusu yöntemle oluşturulmuş temel enflasyon göstergelerine ilişkin detaylı bir tartışma Atuk ve Özmen (2009)’de sunulmaktadır. 
3 Tekatlı (2010) söz konusu yöntemle Türkiye için faktör modeline dayalı bir temel enflasyon göstergesi türetmiştir. 
4 Bu bölümde analizin nasıl yapıldığına dair basitleştirilmiş genel bir tasvir sunulmaktadır. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak için bkz Jollife 
(2002). 
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yeni bileşenler tanımlanabilmektedir. Birinci temel bileşen verideki varyasyonu açıklamaya en 

fazla katkıyı sunarken sıralama diğer bileşenler için bu esasa göre devam eder. 

Temel bileşenler yöntemi daha yüksek ölçekteki ve daha yüksek oynaklık gösteren 

değişkenin domine ettiği sonuçlara yol açmaktadır. Enflasyon ve yayılım serileri farklı 

birimlerde olduklarından farklı ölçeklerde hareket etmektedirler. Bu sebeple seriler önce 

standardize hale getirilmiştir.5 Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon ve yayılım değişkenleri 

�� ve �� ; bunların standardize edilmiş halleri ise ��� ve ��� ile temsil edildiğinde, T adet farklı 

aya ilişkin gözlem içeren standardize edilmiş değişkenlere ait matris aşağıdaki gibidir: 

� �	 
��� 	 ���
⋮ 	 ⋮��� 	 ���	 

Buna göre birinci temel bileşen değişkeni ��, ��� ve ��� değişkenlerinin doğrusal bir 

kombinasyonu olarak tanımlanabilir: 

�� � X	��	 
Burada �� katsayı matrisini simgelemek üzere, �� matrisinin kareleri toplamı ����� ������X	��	olarak ifade edilir. Problem, sonsuz olmayan bir çözüm bulabilmek için �� katsayı 

matrisinin birim uzunlukta olmasını sağlayan normalizasyon kısıtı ����� � 1	altında, ����� 

toplamının maksimizasyonunu sağlayan ��’i bulmak olarak özetlenebilir.6 

Đkinci temel bileşen �� ise aynı maksimizasyon problemine ek olarak ������, ��� � 0 

kısıtının da eklenmesiyle elde edilir. Böylece, ikinci temel bileşenin birinci temel bileşene dik 

olan ve veri setindeki en geniş oynaklığı açıklayan değişken olması sağlanmış olur. 

Temel bileşenler analizinde standart bir çıkarsamaya göre, yukarıdaki problemin birinci 

temel bileşen için çözümü ��’in ��X vektörünün en büyük özdeğerine (eigenvalue) tekabül 

eden normalize edilmiş özvektöre (eigenvector) eşitlenmesiyle sağlanmış olur. Đkinci temel 

bileşen ise problemde ��’in en büyük ikinci özdeğere ilişkin özvektör olarak seçilmesiyle 

hesaplanabilmektedir. Temel bileşenler orjinal değişkenlerin özvektörler ile çarpımı 

olduğundan, bu vektörler orjinal değişkenlerin temel bileşen içindeki ağırlığını yansıtmaktadır. 

Temel bileşenler analizi genellikle çok sayıda ve birbiriyle ilişkili veri kaynağının olduğu 

sistemlerde boyut indirgemek için kullanılmaktadır. Enflasyon ve yayılım serilerinden oluşan 

2 boyutlu bir sistemde ise söz konusu analiz boyut indirgeme işlevinden daha çok, birbirine 
                                                 
5 Standardize edilmemiş değişkenlerin korelasyonuna dayalı olarak yapılan temel bileşenler analizi standardize edilmiş değişkenlerin kovaryansına 
göre yapılan analize karşılık gelmektedir (Jollife, 2002). 
6 Orjinal değişkenler standardize edildiği için �����’in maksimizasyonu temel bileşenin varyansının maksimizasyonuyla denk problemlerdir. 
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dik olan iki temel bileşen serisinin enflasyon gelişmelerine ilişkin yorumlanmasıyla önem 

kazanmaktadır. Diğer taraftan analizin içerdiği normalizasyon, ölçekleri birbirinden farklı olan 

bu seriler arasındaki ortak hareketin ve ayrışmanın boyutlarının birbirleriyle ve geriye yönelik 

olarak karşılaştırılmasına olanak tanımaktadır. Dolayısıyla analiz, hem zaman boyutunda 

hem de ölçekler arasında karşılaştırmayı mümkün kılmakla iki serinin görsel olarak 

incelenmesinin söylediğinden daha somut bir bilgi içeriği sunmaktadır. 

3. Temel Bileşenler: Enflasyonist Baskı ve Đkincil Yayılım Etkileri 

Enflasyon ve yayılım arasındaki ilişkinin temel enflasyon eğilimi bakımından ima ettiği 

bilgiyi en az kayıpla taşıyabilen bir gösterge türetilmesi bu iki serinin ayrışmasının neden 

olduğu bulanıklığın giderilmesi bakımından önemlidir. Ocak 2005 ile Aralık 2011 arasında 

mevsimsellikten arındırılmış enflasyon ve yayılım endeksleri bu kapsamda 

değerlendirildiğinde, birinci temel bileşen (TB1) şokun şiddet-etki alanı ilişkisini içeren bir 

gösterge sunmaktadır. Diğer bir ifadeyle, TB1 yayılımla uyumlu olan enflasyonu vermektedir. 

Böylelikle sadece fiyatlar üzerindeki şokların şiddetini değil, ne kadar yayıldığını da hesaba 

katan ve sektördeki enflasyonist baskıyı temsil eden bir gösterge sunmaktadır.7 Münferit fiyat 

hareketlerini yayılım endeksiyle kontrol eden böylesi bir değişkenin enflasyonist niteliği olan 

genel şokları yansıttığı savunulabilir. Birinci temel bileşen serisiyle enflasyon ve temel 

yayılım endeksleri arasındaki korelasyon (iki grup için de yaklaşık 0,90) TB1’in serilerle 

oldukça paralel seyrettiğini ima ederken, iki temel bileşen arasındaki korelasyonun (temel 

bileşenlerin tanımının gerektirdiği gibi) sıfır olduğu görülmektedir (Tablo 1-A). 

Tablo 1. Korelasyonlar 

A. Seriler Arası Korelasyon Katsayıları* 
B. Temel Bileşen  

     Özbağlanım Katsayıları** 

Enflasyon-
Yayılım TB1-TB2 TB1-Enflasyon TB1-Yayılım TB2-Enflasyon TB2-Yayılım TB1 AR(1) TB2 AR(1) 

Hizmet 

0,57 0 0,88 0,88 -0,46 0,46 0,58 (0,09) 0,43 (0,10) 

Temel Mal 

0,62 0 0,90 0,90 -0,43 0,43 0,59 (0,09) 0,32 (0,11) 
Notlar: TB1 birinci temel bileşeni, TB2 ise ikinci temel bileşeni ifade eden kısaltmalardır. 
* Panel A çeşitli seriler için kuramsal olarak 0 ile 1 arasında değişebilecek korelasyon katsayılarını verir. 
** Panel B temel bileşen serileri için tahmin edilen özbağlanımlı denklemlerdeki AR(1) katsayılarını verir. Parantez içindeki değerler AR(1) regresyonundaki iligili parametreye 
ilişkin olarak tahmin edilen standart hatayı göstermektedir. Ayrıca serilerin standart birim kök testleri sonucunda, %1 seviyesinde istatistiksel anlamlılıkla birim köke sahip 
olmadıkları saptanmıştır. 

Birinci temel bileşen enflasyon ve yayılım göstergeleriyle takip edilen iki boyutlu 

enflasyonist baskı düzlemindeki değişkenliğin hizmet grubu için yüzde 78’ini, temel mal 

                                                 
7 Bu temel bileşenle ilgili söz konusu çıkarsama, birinci temel bileşenin analizin sunduğu ağırlıklarının (faktör yüklemeleri) hem enflasyon hem de 
yayılım göstergesi için pozitif olmasıyla açıklanabilir. 
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grubu için yüzde 81’ini açıklamaktadır.8 Birinci temel bileşenin şiddet-etki alanıyla 

ilişkilendirilen sinyallerin gücünü, geriye kalan varyasyonun (ikinci temel bileşenle açıklanan 

varyasyon) ise bu sinyal dışında kalan ilişkiyi temsil ettiği ileri  sürülebilir. Sistem iki boyutlu 

olduğu için diğer temel bileşen söz konusu ilişki dışında kalan varyasyonun hepsini 

açıklamaktadır. Bu nedenle ikinci temel bileşen de enflasyon ve yayılım arasındaki 

değişkenliğin yaklaşık yüzde 20’lik kısmını ifade eden bir bilgi taşımaktadır. Temel bileşenler 

analizinin sunduğu ağırlıklar ikinci temel bileşenin (TB2) yayılım endeksiyle doğru, 

enflasyonla ters orantılı bir değişken olduğuna işaret etmektedir.9 Söz konusu durumun bir 

yansıması olarak serinin yayılım endeksiyle korelasyonu pozitif, enflasyon ile ise negatiftir 

(Tablo 1-A). Bu açıdan değerlendirildiğinde TB2 enflasyon oranına göre düzeltilmiş fiyat 

artışlarının yayılımını takip eden bir gösterge olarak yorumlanabilir. TB1 ile korelasyonlarının 

sıfır olması dolayısıyla, TB2 serisi fiyat artışlarının ürünler arasındaki dağılımını enflasyonist 

baskıdan bağımsız olarak sunmaktadır. Enflasyon gelişmeleri değerlendirilirken ikinci 

dereceden kabul edilebilecek bir gösterge olan TB2 sektörel fiyatlama dinamiklerinin veya 

ikincil etkilerin yayılım üzerindeki etkisine işaret etmektedir. Bu endeks yalnızca yayılım 

endeksine bakılarak fark edilmesi güç bir bilgiyi içermektedir. 

Bunun yanında iki değişken için de süreğen bir yapı söz konusudur (Tablo 1-B ). Hem 

enflasyonist baskılar hem de ikincil yayılım endeksi bir önceki ay gelişmelerine bağımlılık 

sergilemekte, ancak söz konusu bağımlılık enflasyonist baskı için daha yüksektir. 

Enflasyonist baskının özbağlanım katsayısı her iki grup için birbirine oldukça yakınken, ikincil 

yayılım etkileri hizmet grubu önceki ay gelişmelerine biraz daha yüksek bir bağımlılık 

göstermektedir. 

4. Yakın Dönem Enflasyon Gelişmeleri 

Temel bileşen serileri hizmet ve temel mal grupları için Grafik 2’de sunulmuştur.10 Buna 

göre, TB1 serileri son dönemde hizmet ve temel mal grupları için enflasyonist baskıların 

ayrıştığına işaret etmektedir. Temel mal grubunda son dönemdeki kur şoklarının etkisi net 

olarak izlenmektedir. Ayrıca önceki dönemler incelendiğinde, döviz kuru şoklarının şiddet-etki 

alanı düzleminde güçlü bir sinyal oluşturduğu, buna bağlı olarak temel mal grubu 

enflasyonunda döviz kuru kaynaklı ve kısa süreli yükselişler gözlenebildiği söylenebilir. Diğer 

taraftan hizmet fiyatları üzerindeki enflasyonist baskıların 2011 yılı ortalarından itibaren 

belirgin olarak zayıfladığı şiddet-etki alanı temel bileşeni tarafından teyit edilmektedir. 

                                                 
8 Değişkenliği açıklayan oranlar temel bileşen için hesaplanan özdeğerin iki bileşen için hesaplanan özdeğerlerin toplamına bölünmesiyle elde 
edilmektedir. 
9 Đkinci bileşenin faktör yüklemeleri yayılım endeksi için pozitif, enflasyon için negatiftir. 
10 Temel enflasyon göstergelerinde frekansın aylık olmasından kaynaklanan oynaklıkların serilerin verdiği mesajı bozmaması için genellikle kısa 
dönem ortalamaları kullanılmaktadır. Grafik 2’de bu nedenle temel bileşen serilerinin 3 aylık ortalamaları kullanılmıştır. 
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Geçmiş dönemlerle kıyaslandığında, enflasyonist baskıların hizmet grubunda oldukça düşük 

düzeyde olduğu, temel mal grubunda ise son iki aydaki sınırlı gerilemeye karşın 2011 yılı 

genelinde oldukça yüksek seviyelerde gerçekleştiği gözlenmektedir. 

Đkinci temel bileşen de değerlendirilmeye katıldığında, hizmet grubunda ikincil yayılım 

etkilerinin iktisadi faaliyetteki toparlanmanın hız kazanmasıyla birlikte yükseldiği ve 2011 yılı 

ile birlikte yüksek düzeylere ulaştığı gözlenmektedir. Ancak son dönem gelişmeleriyle söz 

konusu etki bir miktar gerilemiştir (Grafik 2). TB2’deki artış kriz sonrası dönemde firmalara 

özgü fiyat şoklarının arttığına işaret edebilir. Diğer taraftan, fiyat artış oranlarının ima 

ettiğinden daha yüksek oranda gerçekleşen fiyat artış sıklığı hizmet fiyatlarının mevcut fiyat 

şoklarını daha küçük paylarla ve daha uzun bir süreye yayılmış olarak yansıtmasının bir 

sonucu olarak da yorumlanabilir. Đkinci yorum hizmet fiyatlarının kriz sonrasında yukarı yönlü 

olarak daha esnek bir şekilde güncellendiğine işaret ederken, hizmet grubunun yakın 

dönemde gözlenen enflasyonist baskılara karşı sunduğu olumlu direnç ile uyum arz 

etmektedir. Bu durum hizmet grubunda kriz sonrası fiyatlama davranışlarının önceki 

dönemlere göre farklılaşmış olabileceğine işaret etmektedir. Buna karşın, ikincil yayılım 

etkileri son dönemde gerek hizmet grubuna gerekse temel mal grubunda önceki dönemlere 

kıyasla ihmal edilebilir bir büyüklükte seyretmiştir. Bu durum TB1’deki keskin yükselişle 

birlikte değerlendirildiğinde, döviz kuru şoklarının yol açtığı fiyat değişimlerinin ikincil yayılım 

etkilerinin sınırlı kaldığı şeklinde yorumlanabilir.  

Grafik 2.  Hizmet ve Temel Mal Grupları Temel Bile şen Serileri 
(3 Aylık Ortalama) 

A. Hizmet Grubu B. Temel Mal Grubu 

 
 

Kaynak:  TÜĐK, TCMB. Kaynak: TÜĐK, TCMB. 

Sonuç olarak, son dönemde gözlenen göreli fiyat hareketleri hizmet grubunda enflasyonist 

bir baskı oluşturmadığı gibi, ikincil yayılım göstergelerinde son aylarda aksine bir gerileme 

kaydedilmiştir. Temel mal grubuna ilişkin göstergeler ise döviz kuruna ilişkin şokların henüz 
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ikincil yayılım etkilerine yol açmadığını doğrulamaktadır. Bu çerçevede, söz konusu şokların 

önümüzdeki dönemde ortadan kalkması halinde enflasyonist baskılar hızla azalabilecektir. 

5. Sonuç 

Bu çalışmada enflasyon gelişmeleri değerlendirilirken çoğu zaman birbirini tamamlayıcı 

olarak kullanılan enflasyon ve yayılım endekslerine temel bileşenler analiziyle alternatif bir 

bakış açısı geliştirilmiştir. Fiyatlar üzerindeki şokların ne ölçüde ortak etkileri yansıttığının 

anlaşılması temel enflasyon göstergeleri için önemli bir amaçtır. Bu hareketin ima ettiği 

enflasyonist baskı, şimdiye değin kullanılan göstergelerin aksine başka bir fiyat endeksinin 

dışında bir seri (yayılım) kullanılarak birinci temel bileşenle saptanmaya çalışılmıştır. Analiz 

sonucunda ulaşılan ikinci bileşenin ise fiyatlama davranışlarına ilişkin bilgi sunabileceği son 

dönem gelişmeleriyle birlikte değerlendirilmiştir. Hem bazı fiyat değişimlerini dışlayarak 

oluşabilecek bilgi kayıplarını sınırlaması, hem de sektörel bir yaklaşım sunabilmesi söz 

konusu analizle türetilen serileri enflasyon gelişmelerini değerlendirmede faydalı birer 

gösterge kılmaktadır. 

Son dönem enflasyon gelişmeleri türetilen göstergelerle değerlendirildiğinde, birinci 

gösterge 2011 yılında döviz kuru gelişmelerinin etkisiyle temel mal grubunda enflasyonist 

baskı seviyesinin önemli oranda yükseldiğini, buna karşın hizmet grubunda baskının oldukça 

düşük seviyelerde kaldığını doğrulamaktadır. Đkinci gösterge ise temel mal grubunda döviz 

kurundan kaynaklanan göreli fiyat hareketlerinin ikincil etkilerinin bu aşamada sınırlı 

kaldığına işaret etmektedir. 
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