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Mevsimlik Ürünler ve Fiyat Oynaklığı:  

Mevsimlik Ürünlerin Fiyat Endeksine Dahil Edilmesi 

 Oğuz Atuk                      M. Utku Özmen                      Orhun Sevinç 

 

 

In this note, we quantify the effect of selected seasonal treatment methods on the 

volatility of Consumer Price Index (CPI) for the first time using a unique data set of fresh 

fruits and vegetables prices from 2006 to the end of 2011. The aim of this study is not to offer the best 

methodology for the treatment of seasonal products, but to contribute to the methodological development 

efforts by analyzing the effects of widely used methods statistically. Based on the combination of seasonal 

treatment methods we calculate 720 different fresh fruits and vegetables price indices. Results suggest that 

the greatest reduction in volatility is achieved when 2 or 3 month price averages and fixed weights are used. 

Fresh fruits and vegetables price indices treated by the methodology mentioned are shown to reveal a more 

stable seasonal pattern, suggesting the success of alternative methods in identifying the excessive volatility 

imposed by irregular seasonality. 

Bu notta, 2006-2011 döneminde derlenen taze meyve ve sebze fiyatlarından oluşan özgün bir 

veri setiyle mevsimlik ürün fiyatlarına ilişkin yöntemlerin tüketici fiyat endeksi oynaklığına etkileri 

ilk kez sayısallaştırılmaktadır. Çalışmayla amaçlanan Türkiye için en iyi yöntemi önermek değil; yaygın 

olarak kullanılan çeşitli metotların etkilerini istatistiksel olarak ortaya koyarak yöntem geliştirme 

çalışmalarına katkıda bulunmaktır. Mevsimlik ürün fiyatlarına ilişkin yöntemlerin bileşimlerine göre 720 farklı 

taze meyve ve sebze fiyat endeksi hesaplanmıştır. Sonuçlar oynaklıkta en büyük iyileştirmeyi 2 veya 3 aylık 

ortalama fiyat kullanımı ile sabit ağırlık yöntemlerinin sağladığını göstermektedir. Bu yöntemlere göre 

hesaplanmış taze meyve ve sebze fiyat endekslerinin grup fiyatlarındaki mevsimsel yapıyı daha net şekilde 

ortaya çıkarması alternatif yöntemlerin düzensiz mevsimselliğin yol açtığı aşırı oynaklığı ayırt etmede 

başarılı olduğuna işaret etmektedir. 

Abstract: 

Özet: 

EKONOMİ NOTLARI 



 

 

Sayı: 2013-17 / 04 Temmuz 2013 

 
Ekonomi Notları                   2 

 

Giriş1: 

Mevsimlik ürünlerin Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) dahil edilmeleri mevsimlik olmayan 

ürünlere kıyasla daha farklı bir yaklaşımı gerektirmektedir. Bu ürünler diğer ürünlerden farklı 

olarak yalnızca yılın belirli dönemlerinde piyasaya arz edilmektedir. Dolayısıyla, mevsimlik ürünler 

fiyat endeksine dahil edilirken her ay hangi ürünlerin fiyatlarının derleneceği, bu ürünlere ilişkin 

göreli harcama ağırlıklarının nasıl belirleneceği gibi konularda çeşitli ek varsayımların yapılması 

gerekmektedir. Hesaplamada kullanılan varsayımlara dair tercihler ise nihai mevsimlik ürünler 

fiyat endekslerinin oynaklığını doğrudan etkileyebilmektedir.  

Mevsimlik ürün fiyatlarının dahil edilmesinde kullanılan yöntem ne olursa olsun güncel tüketici 

tercihleri için güçlü varsayımlar yapılması kaçınılmazdır. Atuk ve Sevinç (2010) çalışmasında 

daha geniş olarak tartışıldığı üzere, ülkemizde halen kullanılan yöntem olan değişken ağırlık 

yaklaşımı, mevsimlik bir ürünün fiyatı toplanmadığında tüketicinin o ürüne ilişkin harcamasını var 

olan diğer ürünler arasında pay edeceği gibi gerçekçi bir varsayıma dayanmaktadır. Ancak, yine 

bu yaklaşım, kayan veya düzensiz mevsimsellik gibi sık karşılaşılan olguları göz ardı ederek 

mevsiminde olan bir ürüne (ürünün o yılki arzında dalgalanmalardan bağımsız olarak) oldukça 

yüksek ağırlık vererek tüketicinin arz edilen diğer ürünlere yönelmeyeceği gibi bir varsayımla 

gerçeklikten uzaklaşmaktadır. Benzer bir çelişki içerecek şekilde, sabit ağırlık yaklaşımı böylesi 

bir tüketim ikamesini bir ölçüde yansıtmaya çalışırken, bunu yapmak için ürünün arz edilmediği 

aylarda ürün bazında fiyat türeterek sanal bir fiyat değişimi oluşturmaktadır. Görüldüğü üzere 

yöntemlerle ilgili iktisadi yaklaşım ve istatistiksel ölçüm açısından mutlak bir doğru söz konusu 

olmadığı gibi her yöntem içerdiği varsayımlarla enflasyon oranıyla ölçülen ekonomik değişkenin 

yapısında kazanım ve kayıp olarak nitelendirilebilecek değişiklilere yol açabilmektedir. 

Mevsimlik ürünlerin endekse giriş ve çıkış ayları, her yıl piyasaya arz ediliş dönemleri ile 

çakıştığı müddetçe bu ürünlerdeki yıllık enflasyonun oynaklığı düşük ve makul boyutlarda 

olmaktadır. Ancak, ürünlerin piyasaya arzının düzensiz ya da kayan bir mevsimsel yapı 

sergilediği dönemlerde, söz konusu ürünlerin yıllık enflasyonu önemli ölçüde dalgalanmalara 

sahne olmaktadır. Türkiye’de bazı giyim ürünleri ile taze meyve ve sebze ürünleri fiyatları güçlü 

mevsimsellik göstermekte, giyim fiyatları büyük ölçüde düzenli bir mevsimsel yapı 

sergilemektedir. Diğer taraftan, taze meyve ve sebze fiyatlarında, genelde mevsimsellik arz 

etmekle birlikte, bu yapıda hava koşullarına bağlı olarak sık sık kaymalar yaşanmaktadır. Böyle 

dönemlerde yıllık enflasyonda öngörülemez dalgalanmalar gözlenmektedir. Aylık taze meyve ve 

sebze fiyat değişimlerinin 2006-2011 döneminde TÜFE yıllık enflasyonuna katkısı -1,40 ile 2,10 

puan gibi oldukça geniş bir aralıkta gerçekleşmiştir. Örneğin, 2011 yılı Mayıs ayında arz yönlü 

unsurlar neticesinde endeks hesaplamalarına oldukça yüksek fiyatla giren kiraz ve erik ürünleri 

                                                 
1
 Bu not Atuk, Özmen ve Sevinç (2013) çalışmasına dayanarak hazırlanmıştır. 
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tüketici fiyatlarına 1,3 puan artırıcı etkide bulunmuştur. Bu durumda sektörün yapısı kadar tüketim 

ağırlığının yüksek olmasının da etkisi belirleyicidir.  

Güçlü mevsimselliğin genel fiyat seviyesinin oynaklığı üzerindeki etkileri ile bu oynaklığın 

öngörülemeyen kısmının para politikasının iletişimine dair oluşturduğu zorluklar Atuk, Özmen ve 

Sevinç (2012)’de ortaya konulmuştur. Güçlü mevsimsellik gösteren ürünlerden kaynaklanan 

oynaklık, sektöre ve ülkeye özel yapısal faktörlerin yanında ürünlerin fiyat endeksine dâhil 

edilmesinde kullanılan yöntemlere de bağlıdır. Bu çerçevede, bu notta taze meyve ve sebze 

fiyatları özelinde, mevsimlik ürünlerin endekse dâhil edilmesinde kullanılan ölçümsel yöntemlere 

ilişkin tercihlerin oynaklık üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, TCMB 

bünyesinde 2006-2011 döneminde derlenen taze meyve sebze fiyatları farklı metodolojik 

tercihlerin bileşiminden oluşan yöntemler ile endeksleştirilmiştir. Daha sonra bu endekslerden 

elde edilen oynaklık ölçütleri üzerinde farklı yöntemsel tercihlerin katkıları analiz edilmiştir.  

Çalışmayla amaçlanan Türkiye için en uygun yöntemi önermek değil; yaygın olarak kullanılan 

çeşitli metotların ve bunların bileşkelerinin fiyat endeksleri üzerindeki etkilerini istatistiksel olarak 

ortaya koyarak ülke yapısına uygun yöntemin belirlenmesine katkıda bulunmaktır. 

  

1. Metodolojik Tercihlerin Taze Meyve ve Sebze Fiyat Oynaklığına Etkisi 

Ürün fiyatlarının endekse dâhil edilmesinde fiyatların ve ağırlık yapısının ele alınış biçimiyle 

ilgili farklı yöntemlere başvurulabilmektedir. Atuk ve Sevinç (2010) taze meyve ve sebze 

enflasyonunun hesaplanmasında sabit ağırlık kullanımının değişken ağırlık yöntemine kıyasla 

daha düşük oynaklık gösterebileceğine işaret etmiştir. Bu çalışmada, bu iki ağırlık yaklaşımına ek 

olarak Avrupa Birliği’nin EC No 330/2009 numaralı yönetmeliğinde uyumlaştırılmış tüketici fiyat 

endeksinin (HICP) hesaplanmasında önerdiği bir diğer ağırlık yaklaşımı olan sınıf-sınırlı (class-

confined) mevsimsel ağırlık sistemi de analize dâhil edilmiştir. Değişken ağırlık sisteminin bir 

türevi olan bu yaklaşım, yılı farklı sayıda mevsimlere bölerek her bir mevsim için ağırlık yapısını 

sabit tutarken, ürünün endekse dâhil edilmediği dönemlerde ağırlığını sıfır varsaymaktadır.  

Çalışmada oynaklığa etki edebilecek faktörlerin ayrıştırılmasında uygulanabilirliği ve iletişimi 

kolay, diğer fiyat endekslerinin hesaplanmasıyla yapısal olarak uyumlu yöntemlerin 

değerlendirilmesi esas alınmıştır. Bu çerçevede ağırlık şeması seçiminin yanında, baz fiyatların 

belirlenmesi; toplanmayan fiyatların tahmini; aşırı fiyat hareketlerinin budanması ve yakın dönem 

fiyat ortalamalarının kullanımını içeren beş başlık altındaki yöntemlere dair tercihlerin 

kombinasyonları kullanılarak 720 adet farklı taze meyve ve sebze fiyatları endeksi 

hesaplanmıştır.
2
  

                                                 
2
 Üç farklı ağırlık şeması (sabit, değişken, sınıf-sınırlı); beş farklı baz fiyat belirleme yöntemi (son gözlenen fiyatın 5, 4, 3, 2 basamaklı 

endekslerdeki değişim oranı ile uzatılması ve önceki yılın ortalama fiyatının alınması); dört farklı toplanmayan fiyat tahmin yöntemi (son gözlenen 
fiyatın 5, 4, 3, 2 basamaklı endekslerdeki değişim oranı ile uzatılması); dört farklı aşırı fiyat budanması (budanmamış fiyatlar, %10, %20 ve %30 
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Bu endekslerde aranan temel özellik güçlü mevsimsellikten kaynaklanan öngörülemez 

oynaklığın giderilmiş olmasıdır. Diğer taraftan, nihai amaç sadece güçlü mevsimsellikten 

kaynaklanan suni oynaklığın giderilmesi olduğundan, özellikle ürünlerin endekse giriş ve çıkış 

aylarındaki aşırı fiyat hareketlerinin önlenmesini sağlayan yöntemleri yansıtacak bir oynaklık 

ölçütü seçimi önem kazanmaktadır. Standart sapma gibi endeksin genel oynaklığına yönelik bir 

gösterge yukarıda bahsedilen aylık oynaklığın kaynaklarının ayrıştırılmasında önemli bir bilgi 

kaybına yol açabilecektir. Ayrıca, mevsimsel düzensizlikler her ürün ve her ay için farklı özellikler 

gösterdiğinden metodolojik tercihlerin oynaklığa etkilerini araştırırken, aylık bazda dinamik bir 

ölçüte göre değerlendirme yapmak gerekmektedir. Bu çerçevede, hesaplanan serilerin aylık 

değişimlerinin mutlak değeri, yukarıda bahsedilen iki özelliğe de sahip ve basit bir değişken 

olarak metodolojik tercihlerin aylık meyve sebze enflasyon oynaklığına etkilerinin anlaşılmasında 

kullanılmıştır.
3
 Buna ek olarak, aylık taze meyve sebze enflasyonundaki oynaklık, yıllık TÜFE 

enflasyonunun oynaklığı ile de doğrudan ilişkilidir (Grafik 1).  

 

Grafik 1. TÜFE ve Taze Meyve ve Sebze Enflasyonları Oynaklığı  

 
Grafik’te kullanılan TÜFE enflasyonları türetilen 720 serinin her biriyle hesaplanan taze meyve ve sebze enflasyonlarına ilaveten diğer 
fiyatların gerçekleşmelerle aynı alınmasıyla elde edilmiştir. 

 

Metodolojik tercihlerin aylık oynaklık ölçütü üzerindeki etkilerini ölçmek üzere, endeks 

hesaplamasında kullanılan yöntemlere işaret eden kukla değişkenlerin Ocak 2007-Aralık 2011 

döneminde aylık taze meyve sebze endeksi mutlak değişimleri bağımlı değişkeni üzerinde 

üzerindeki etkisi aşağıdaki denklemle tahmin edilmiştir:   

                                                                                                                                                         
oranında budanmış fiyatlar) ile 3 farklı yakın dönem ortalama fiyat tercihi (1, 2, 3 aylık ortalamaların alınması) kullanılmıştır. Genel olarak, 
değişken ağırlık kullanıldığında toplanmadığı dönemler için fiyatların tahmin edilmesine ihtiyaç yoktur. Ancak, fiyatların bir aydan uzun dönemler 
için ortalamasının kullanılacağı zaman fiyatların gözlenmediği dönemler için nasıl tahmin edildiği önemli olmaktadır. Bu aynı zamanda fiyatının 
gözlenmesi gereken bir dönemde toplanamayan fiyatların tahmin edilmesi için de geçerlidir. Dolayısıyla, değişken ağırlık kullanıldığında dahi farklı 
fiyat serilerine ulaşılmaktadır.   
3
 Her bir seri için aylık olarak hesaplanan mutlak değişimin ortalaması ile aylık değişimin standart sapması arasındaki korelasyonun 0,99 olması, 

aylık ölçütün sayılan olumlu özelliklerinin yanında istatistiksel oynaklığı yansıtmakta da güçlü olduğuna işaret etmektedir. Bu nedenle aşağıdaki 
denklemde bu gösterge kısaca oynaklık olarak sunulmuştur. 
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Oynaklıki,t = sabit terim + D_Ağırlık_2i + D_Ağırlık_3i 

                   + D_BazFiy_2i + D_BazFiy_3i + D_BazFiy_4i+ D_BazFiy_5i 

                   + D_ToplanFiy_2i + D_ToplanFiy_3i + D_ToplanFiy_4i 

                   + D_Budama_2i + D_ Budama_3i + D_ Budama_4i 

                   + D_Ortalama_2i + D_Ortalama_3i + D_T_1i + D_T_2i +…+ D_T_T-1i + ei,t  

Burada, örneğin, i. fiyat endeksi ikinci ağırlık şeması ile hesaplanmışsa, 

 değerini almaktadır. Dolayısıyla sabit terim, her kategori için baz opsiyonu 

oluşturan ve mevcut hesaplama yöntemini gösteren bileşime işaret etmektedir: değişken ağırlık; 5 

basamaklı endekslerle uzatılmış baz fiyat; 5 basamaklı endekslerle uzatılmış toplanmayan fiyat; 

budanmamış fiyatlar ile bir aylık ortalama fiyatlar. Böylelikle, her bir kukla değişkenin katsayısını 

ilgili baz kategoriye göre değerlendirmek mümkündür. Denklem ayrıca her döneme işaret eden 

zamana bağlı kukla değişkenler de içermektedir
4
. Sonuçları Tablo 1’de sunulan denklemde 

kullanılan baz kategoriler resmi enflasyon hesaplamalarında kullanılan yöntemleri temsil 

etmektedir. Bu nedenle denklem sonuçları değerlendirilirken, negatif (pozitif) katsayılar ilgili 

kategorinin mevcut yönteme göre daha düşük (yüksek) oynaklığa sebep olduğunu ifade 

etmektedir. Diğer taraftan tabloda belirli bir kategorideki yöntemin baz kategoriye kıyasla 

oynaklığı ne kadar etkilediği diğer kategoriler kontrol edilerek gösterilmektedir. Buna bağlı olarak, 

yöntem kombinasyonlarıyla oluşan çeşitli metodolojilerin oynaklığa karşılaştırılmalı etkileri 

tablodaki etkilerin toplamı şeklinde yorumlanmamalıdır.
5
 

Sonuçlara bakıldığında, ağırlık şemasına ilişkin tercihler değerlendirildiğinde, sabit ağırlık ile 

sınıf-sınırlı ağırlık kullanımının değişken ağırlık kullanımına kıyasla ortalamada daha düşük bir 

oynaklığa olanak sağladığı görülmektedir. Özellikle sabit ağırlık kullanımının oynaklığı 

düşürmedeki etkisi dikkat çekicidir. Sabit ağırlıkla türetilen endekslerin aylık oynaklığı, değişken 

ağırlık ile türetilenlerin oynaklığına kıyasla ortalama yüzde 18 daha düşüktür.
6 

 

Baz fiyatların belirlenmesinde daha üst basamakta toplulaştırılmış endekslerin kullanımı 

(örneğin, iki basamaklı gıda ve alkolsüz içecekler grubu), meyve veya sebze grubu (beş-

basamak) ile belirlemeye kıyasla oynaklığı düşürücü yönde etkilidir. Aynı etki toplanmayan 

fiyatların ilerletilmesi için de söz konusudur. Baz fiyatların belirlenmesine ilişkin olarak önceki yılın 

ortalama fiyatının kullanılması ise mevcut kategoriye kıyasla oynaklığı azaltmada istatistiksel 

olarak etkili değildir. 

                                                 
4
 Burada, T-1 adet kukla değişken bulunmaktadır. Örneğin, bir gözlem 2. döneme aitse, D_T_2i değişkeni 1, değilse 0 değerini almaktadır.  

5
 Yine de, tercih kombinasyonlarına ilişkin etkileşimlerin sonuçları etkilememesi ve belirli bir kategori seçildikten sonra kalan kategoriler için 

sonuçların değişmemesi seçilecek bir yöntem kombinasyonunun oynaklığa olan etkisini anlamakta tablodaki sonuçların yol gösterici olacağına 
işaret etmektedir. 
6
 Bu oran “sabit ağırlık” değişkenin katsayısının sabit terime olan oranıdır. 



 

 

Sayı: 2013-17 / 04 Temmuz 2013 

 
Ekonomi Notları                   6 

 

 

Tablo 1. Aylık Oynaklık ve Endeks Özellikleri (En Küçük Kareler Regresyonu)
                    

 

Bağımlı değişken: Aylık taze meyve sebze enflasyonun mutlak değeri 

Kategori Açıklayıcı değişken Katsayı Standart Hata P-değeri 

Ağırlık Şeması 
Sabit -1,60 0,05 0,00 

Sınıf-sınırlı -0,27 0,05 0,00 

Baz Fiyatın Belirlenmesi 

4-Basamak ile -0,12 0,06 0,03 

3-Basamak ile -0,14 0,06 0,01 

2-Basamak ile -0,15 0,06 0,01 

Önceki yıl ortalaması -0,01 0,06 0,85 

Toplanmayan Fiyatların 
Tahmini 

4-Basamak ile -0,17 0,06 0,00 

3-Basamak ile -0,44 0,06 0,00 

2-Basamak ile -0,46 0,06 0,00 

Uç Fiyatların Budanması 

10% budama 0,05 0,05 0,35 

20% budama 0,04 0,05 0,39 

30% budama 0,05 0,05 0,31 

Fiyatların Ortalaması 
2-Aylık ortalama  -1,36 0,05 0,00 

3-Aylık ortalama -2,21 0,05 0,00 

 Sabit terim 9,13 0,05 0,00 

 Gözlem sayısı 43200   

 R
2
 0,56   

Endeks özellikleri metodolojik tercihleri gösteren açıklayıcı kukla değişkenlerdir. 0,05’ten küçük p-değeri tahmin edilen katsayının 
yüzde 5 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğunu gösterir. Regresyon, zamana özel sabit etkileri de içermektedir. Sonuçlar 
metodolojik tercihlere ilişkin kukla değişkenlerinin etkileşimleri dâhil edildiğinde değişmemektedir.   

 

Beklendiği üzere bir aylık ortalama fiyat kullanımına kıyasla iki ya da üç aylık ortalama 

fiyatların kullanımı oynaklığı önemli ölçüde azaltmaktadır. Örneğin, üç aylık ortalama fiyatların 

kullanımı, bir aylık ortalamaya kıyasla taze meyve ve sebze fiyatlarının oynaklığını yaklaşık yüzde 

24 oranında azaltmaktadır
7
. Mevcut durumda dört-beş haftalık ortalamaların alındığı göz önünde 

bulundurulduğunda, birkaç hafta daha uzun dönemlerde ortalama alınmasının oynaklığı azaltma 

anlamında oldukça büyük katkısı olmaktadır. Öte yandan, ürünlerin endekse girdikleri aydaki 

fiyatlarının dağılımının üst ucundaki gözlemlerin belirli bir oranının atılması şeklinde tanımlanan 

fiyatların budanması, budanmamış fiyatlara kıyasla istatistiksel olarak aynı aylık oynaklığa işaret 

etmektedir.
8, 9 

  

                                                 
7
 Bu oran “üç aylık ortalama fiyat” değişkenin katsayısının sabit terime olan oranıdır. Bu denklem, alternatif oynaklık ölçütü olarak her bir serinin 

aylık değişiminin standart sapması kullanılarak 720 gözlem ile tahmin edildiğinde, sabit ağırlık ile ortalama fiyat kullanımına ilişkin bulgular 
değişmemektedir. 
8
 Öte yandan, Atuk, Özmen ve Sevinç (2013) çalışması budama işleminin yıllık enflasyonun oynaklığını azaltmada etkili olduğu sonucuna 

ulaşmaktadır. Ayrıca, İstatistik Kurumu fiyat veritabanında hem genel olarak hem de uç değer olabilecek daha fazla sayıda gözlem olduğundan 
giriş aylarında budama yapılmasının bu çalışmada saptandığından daha etkili olabileceği değerlendirilmektedir.  
9
 Yukarıdaki denklem baz kategorilerin değiştirilmesi ile tekrar tahmin edildiğinde sabit ağırlığın sınıf-sınırlı ağırlık kullanımından; 3 aylık 

ortalamanın da 2 aylık ortalama kullanımından istatistiksel olarak daha etkin olduğu bulunmuştur. Farklı tercihlerin marjinal katkılarına bakıldığında 
ise en yüksek katkının 1 ay yerine 3 aylık ortalama fiyat kullanımı olduğu, bunu değişken ağırlık yerine sabit ağırlık kullanımının takip ettiği 
görülmektedir.  
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2. Sonuç 

Bu notta mevsimlik ürünlerin fiyat endeksine dahil edilmesinde kullanılan yöntemlerin fiyat 

oynaklığı üzerine etkileri araştırılmıştır. Çalışmada uygulanabilirliği kolay ve TÜFE için derlenen 

diğer fiyat endekslerinin hesaplanmasıyla yapısal bir farklılığa yol açmayacak yöntemlerin 

değerlendirilmesi esas alınmıştır. Bu çerçevede ilk fiyatların belirlenmesi; sabit, değişken ve sınıf 

sınırlı ağırlık yöntemleri; toplanmayan fiyatların yakın ürün gruplarının değişim oranlarıyla 

yürütülmesi; aşırı fiyat hareketlerinin çeşitli derecelerde budanması ve yakın dönem (1, 2 ve 3 

aylık) fiyat ortalamalarının kullanılması gibi iletişimi kolay ve geliştirmeye açık yöntemler 

kullanılmıştır. Söz konusu yöntemlere ait opsiyonlarının çeşitli kombinasyonları kullanılarak 720 

adet farklı taze meyve ve sebze fiyat endeksi hesaplanmıştır. Çalışmayla amaçlanan Türkiye için 

en uygun yöntemi önermek değil; yaygın olarak kullanılan çeşitli metotların ve bunların 

bileşkelerinin fiyat endeksleri üzerindeki etkilerini istatistiksel olarak ortaya koyarak ülke yapısına 

uygun yöntemin belirlenmesine katkıda bulunmaktır. 

Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde, güçlü mevsimsellik etkilerinden kaynaklanan 

enflasyon oynaklığının giderilmesinde en etkili yöntemler olarak sabit ağırlık yaklaşımı ile yakın 

dönem fiyat ortalamalarının kullanılması ön plana çıkmaktadır. Bu iki yaklaşım da taze meyve ve 

sebze gibi toplumun büyük çoğunluğu tarafından sıkça tüketilen ürünlerin fiyatlarındaki aşırı 

zıplamalar karşısında tüketicilerin fiyatları daha makul olan diğer ürünlere yöneleceği 

varsayımıyla uyumludur. Test edilebilir nitelikteki bu varsayım güçlü mevsimsellikten ileri gelen 

münferit fiyat hareketlerine karşı fiyatların genel eğilimini gözeten bir yaklaşımı yansıtmaktadır.  

Grafik 2 mevcut yöntemle hesaplanan taze meyve ve sebze aylık enflasyonu ile çalışma 

sonucunda en makul hareketi sunan tercihlerle (2 basamaklı baz fiyat yürütmesi, sabit ağırlık, 

giriş aylarında %30 budama, 2 basamaklı fiyat yürütmesi ve üç aylık fiyat ortalamaları) 

hesaplanmış serinin aylık enflasyonunu göstermektedir.
10

 Buna göre, çalışmada kullanılan 

yöntem tercihlerinin sadece aşırı oynaklığı gidermede etkili olmadığı, taze meyve ve sebze 

enflasyonundaki genel mevsimsel yapıyı da başarıyla yansıttığı dikkat çekmektedir.
11

  

 

 

 

  

                                                 
10

 Tablo 1’de istatistiksel olarak etkisiz gözüken budama seçeneğinin neden seçildiğiyle ilgili olarak bkz. 8 numaralı dipnot.  Daha detaylı bir 
anlatım için bkz. Atuk, Özmen ve Sevinç (2012). 
11

 Analiz edilen örneklem uzunluğu için uygulamadaki yöntem ile elde edilen seride geleneksel mevsimsel arındırma yöntemleri ile ayırt edilebilir 
bir mevsimsellik bulunmazken, belirtilen yöntem bileşimlerinden hesaplanan taze meyve sebze endeksinde mevsimselliğin bulunması önerilen 
yöntemin daha düzgün bir mevsimsel yapı ortaya koyduğu tezini desteklemektedir. 



 

 

Sayı: 2013-17 / 04 Temmuz 2013 

 
Ekonomi Notları                   8 

 

Grafik 2. Yöntemler ve Aylık Grup Enflasyonları 

(Hesaplanan Taze Meyve ve Sebze Endeksleri, Aylık % Değişim) 
 

 

 
Uygulamadaki Yöntem: Çalışmada kullanılan veri setiyle 5 basamaklı baz fiyat yürütmesi, değişken ağırlık, 1 aylık ortalama fiyat ile 
hesaplanmış taze meyve sebze endeksi. 
Seçilmiş Yöntem: Çalışmada kullanılan veri setiyle 2 basamaklı baz fiyat yürütmesi, sabit ağırlık, giriş aylarında %30 budama, 2 basamaklı 
fiyat yürütmesi ve üç aylık fiyat ortalamaları ile hesaplanmış taze meyve sebze endeksi. 

 

Kaynakça: 

Atuk O., Sevinç, O. (2010), “TÜFE’de Sabit ve Değişken Ağırlık Sistemi Yaklaşımları: Türkiye 

Taze Meyve-Sebze Fiyatları Üzerine Bir Uygulama”, TCMB Ekonomi Notları, 10/15. 

Atuk, O., Özmen, U. ve Sevinç, O. (2012), “Mevsimlik Ürünler ve Fiyat Oynaklığı: Güçlü 

Mevsimsellik ve Öngörülemeyen Oynaklık”, TCMB Ekonomi Notları, 12/16. 

Atuk, O., Özmen, U. ve Sevinç, O. (2013), “Treatment of Seasonal Products and CPI Volatility”, 

Central Bank Review, 13(1), 51-82. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomi Notları, ekonomik gelişmelere dair tartışmalara zamanlı bir katkıda bulunmak ve TCMB bünyesinde Türkiye 

ekonomisi ve para politikası üzerine yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmak amacıyla hazırlanan bir 

yayındır. Burada sunulan görüşler tamamıyla yazarlara aittir, dolayısıyla TCMB’nin ya da çalışanlarının görüşlerini temsil 

etmeyebilir. Bu seri Yusuf Soner Başkaya’nın editörlüğünde yayımlanmaktadır. Burada yer alan metnin tamamının başka bir 

yerde yayımlanabilmesi için TCMB’den yazılı izin alınması gerekmektedir.  

Görüş ve öneriler için:  

 

Editör, Ekonomi Notları, TCMB İdare Merkezi, İstiklal Cad, No: 10, Kat:15, 06100, Ulus/Ankara/Türkiye. 

E-mail: ekonomi.notlari@tcmb.gov.tr 

 

-30

-20

-10

0

10

20

30

40
1

2
0
6

0
3

0
7

0
6

0
7

0
9

0
7

1
2

0
7

0
3

0
8

0
6

0
8

0
9

0
8

1
2

0
8

0
3

0
9

0
6

0
9

0
9

0
9

1
2

0
9

0
3

1
0

0
6

1
0

0
9

1
0

1
2

1
0

0
3

1
1

0
6

1
1

0
9

1
1

1
2

1
1

Uygulamadaki Yöntem

Seçilmiş Yöntem

http://ideas.repec.org/a/tcb/cebare/v13y2013i1p51-82.html
mailto:editorial.assistant@tcmb.gov.tr

