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ÖZGEÇMİŞ 

 

Yeşim Can, Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat ve Kamu 

Yönetimi bölümleri çift anadal mezunudur. Yüksek lisansını Muğla Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim dalında tamamlamıştır. İstanbul Üniversi-

tesi’nde Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim dalında doktora eğitimini sürdür-

mektedir. Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu’nda Genel Ekono-

mi, İktisada Giriş, Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Para Teorisi ve Politikası ders-

lerini vermektedir. 
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Giriş 

Fiyatlar genel seviyesindeki sürekli artışları gösteren enflasyon oranı Türki-

ye için önemli bir olgudur. Özellikle enflasyonun satın alma gücünü düşür-

mesi ve geçmiş yıllarda ülkemizde çok yüksek enflasyon oranları ile karşıla-

şılması bu oranın günümüzde dikkatli bir şekilde takip edilmesini sağlamak-

tadır. Enflasyonu ölçmek için çeşitli endeksler kullanılmaktadır. Bunlar ara-

sında; Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE), Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE), 

Çekirdek Enflasyon ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) zımni deflatörü 

bulunmaktadır. Ancak bu çalışmada, piyasada daha çok kullanılan ve benim-

senen TÜFE ve ÜFE verileri inceleme kapsamına alınmıştır.  

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2013 yılının son TÜFE ve ÜFE değerleri-

ni 03 Ocak 2014 tarihinde açıkladığı için çalışmanın ileriki sayfalarında 

2013 yılı aylık ve 2005-2013 yılları arası yıllık olarak fiyat gelişmeleri de-

ğerlendirilecektir.  

2013 Yılı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE)  

TÜFE, tüketici tarafından satın alınan mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki deği-

şimleri ölçen endekstir. TÜFE hesaplanırken ilk olarak, ülkenin genelini 

temsil eden bir örnek kitlenin bir yıl içinde hangi mal ve hizmete ne kadar 

para harcadığı hesaplanmaktadır. Bu hesaplamadan çıkan sonuca göre harca-

ma gruplarına endeks içerisinde farklı ağırlıklar verilmektedir. Böylelikle bu 

örnek kitle tarafından yüksek oranda tüketilen mal ve hizmetler daha yüksek 

bir ağırlığa sahip olurken daha az tüketilenler daha düşük bir ağırlığa sahip 

olmaktadır. Yılın her ayının belirli günlerinde ve belirli alışveriş merkezle-

rinden alınan mal ve hizmet fiyatlarındaki değişim, bu ağırlıklara göre ölçü-

lerek o ayın tüketici enflasyon rakamına ulaşılmaktadır (TCMB). 
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SAYFA 2 TÜFE’de 2003 yılı sabit fiyatları dikkate alındığında 2013 yılı Aralık ayında bir önceki 

aya göre %0,46, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,40 ve on iki aylık ortalamalara göre 

%7,49 artış olduğu gözlenmiştir. 

2013 yılında aylara göre TÜFE gelişmelerini gösteren Grafik 1’de görüldüğü üzere, bir 

önceki yılın aynı ayına göre Nisan 2013’te TÜFE dip yapmış ve %6,13 artış göstermiş-

tir. Temmuz ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre %8,88 artarak zirve yapmıştır. 

Ayrıca Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında bir önceki yılın aynı aylarına göre TÜ-

FE %8’in üzerinde artış göstererek 2013 yılı içerisinde fiyatlarda en yüksek artışın ya-

şandığı aylar olmuştur. Ağustos ayından sonra bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE 

oranlarındaki artış düşmüş ve en son Aralık ayında artış %7,40 olarak gerçekleşmiştir. 

On iki aylık ortalamalara göre değişim dikkate alındığında, 2013 yılında Ocak ayı %

8,62 ile en fazla fiyat artışlarının yaşandığı ay olmuştur. Ocak ayından sonra Haziran 

ayına kadar TÜFE artış oranları düşmüş ancak Kasım ayından sonra artmaya devam 

etmiştir. En son Aralık 2013’te on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarının artış 

oranı %7,49’dur.  

 Kaynak: TÜİK, www.tuik.gov.tr  

2013 yılı Aralık ayında TÜFE’de bir önceki yılın aynı ayına göre alkollü içecekler ve 

tütün grubu (%10,52) ile en yüksek artışın yaşandığı ana harcama grubu olmuştur. Eği-

tim (%10,05), lokanta ve oteller (%9,86), ulaştırma (%9,77), gıda ve alkolsüz içecekler 

(%9,67) ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır (TÜİK, Haber Bülteni). 

Ayrıca alkollü içecekler ve tütün grubu TÜFE’de on iki aylık ortalamalara göre %15,20 

ile 2013 yılının en yüksek artış yaşayan grubu da olmuştur.  On iki aylık ortalamalara 

göre fiyatları en çok artan diğer harcama grupları ise %9,26 ile lokanta ve oteller, %9,10 

http://www.tuik.gov.tr


ile gıda ve alkolsüz içeceklerdir. En az artış ise %2,67 ile sağlık harcamalarında görül-

mektedir. 

2013 Yılı Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) 

ÜFE, ekonomide üretim sürecinde girdi olarak kullanılan maddelerin fiyatlarındaki deği-

şimleri toptancı aşamasında ölçen endekstir. Buna göre ÜFE, tarım, balıkçılık, madenci-

lik, imalat sanayi ve enerji sektöründeki (elektrik, gaz, su) ürünlerin fiyatlarındaki deği-

şimleri ölçmektedir (TCMB). 

ÜFE, 2013 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,11, bir önceki yılın aynı ayına göre 

%6,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %4,48 artış göstermiştir. 

Grafik 2, 2013 yılında aylık ÜFE gelişmelerini göstermektedir. 2013 yılı Ocak, Şubat ve 

Nisan aylarında 2012 yılının aynı aylarına göre fiyat artışları değil fiyat düşüşleri yaşan-

mıştır ancak Nisan ayından sonra grafikten de görüleceği üzere fiyat artışlarının olduğu 

gözlenmektedir. 2013 yılında bir önceki yılın aynı ayına göre üretici fiyatlarının en çok 

arttığı ay ise %6,97 ile Aralık ayıdır. 

On iki aylık ortalamalara göre ÜFE’de 2013 yılı içerisinde %3,18 ile en düşük artış Hazi-

ran ayında gerçekleşirken, en yüksek artış Aralık ayında %4,48 olarak karşımıza çıkmak-

tadır.   

 Kaynak: TÜİK, www.tuik.gov.tr  

2013 yılının Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre sektörlerin genelinde üretici 

fiyatları endeksi %6,97 artış göstermiş olmasına rağmen tarım sektörü üretici fiyatları 

endeksi %7,58 artış göstermiş, sanayi sektörü endeksi %6,85 artış göstermiştir. Sanayi 

sektörünün içerisindeki madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %12,64 ve imalat 

SAYFA 3  

http://www.tuik.gov.tr


SAYFA 4 sanayi endeksi %8,45 artarken elektrik gaz ve su endeksi %8,92 azalmıştır.  

Bir önceki yılın aynı ayına göre 2013 Aralık ayında endekslerin en fazla artış gösterdiği 

alt sektörler; taş ocakçılığı ve diğer madencilik ürünleri (%29,26), kok kömürü, rafine 

edilmiş petrol ürünleri (%16,67), motorlu kara taşıtı, romörk, yarı romörk imalatı (%

13,93), giyim eşyası imalatı (%13,03) alt sektörleridir.  

On iki aylık ortalamalar dikkate alındığında 2013 yılında sektörlere göre üretici fiyatları 

endeksi, tarım sektöründe %1,34 azalırken sanayi sektöründe %5,68 artış göstermiştir. 

On iki aylık ortalamalara göre 2013 Aralık ayında ÜFE’nin en fazla artış gösterdiği alt 

sektörler; taş ocakçılığı ve diğer madencilik ürünleri (%20,39), giyim eşyası imalatı (%

11,68), büro makineleri imalatı (11,20) alt sektörleridir.       

2005-2013 Yılları Arasında TÜFE ve ÜFE          

2005-2013 yılları arasında TÜFE ve ÜFE değerlerinin yıllık değişimini gösteren Grafik 

3’ten de gözlenebileceği üzere endeksler yıllar itibariyle zikzak bir gelişim izmektedir. 

İncelenen yıllar arasında tüketici fiyatlarının artış oranının en düşük olduğu yıl %6,16 

ile 2012 yılı iken fiyat artışlarının en yüksek olduğu yıl %10,45 ile 2011 yılıdır. ÜFE’de 

en düşük artışın yaşandığı yıl da %2,45 ile 2012 yılı olurken aynı TÜFE’de olduğu gibi 

en yüksek artışın olduğu yıl ise %13,33 ile 2011 yılıdır. Grafikte dikkat edilen bir diğer 

nokta ise ÜFE’nin dip ve zirve değerleri arasındaki farkın TÜFE’ye göre daha fazla ol-

masıdır.   

Kaynak: TÜİK, www.tuik.gov.tr  

Enflasyon hedeflemesi açısından değerlendirildiğinde; 2005, 2009 ve 2010 yıllarında 

belirlenen hedef tutturulmuş fakat diğer yıllarda tutturulamamıştır. 2013 yılında da enf-

lasyon hedefi %5 olarak belirlenmiş ancak yıllık değişim oranı %7,40 olarak gerçekleş-

miştir. 

http://www.tuik.gov.tr


SAYFA 5  Sonuç 

Sonuç olarak TÜFE ve ÜFE değerleri hem 2013 yılının son aylarında hem de 2012 yılı-

na göre 2013 yılında artış göstermiştir. Bunun yanı sıra artış oranlarının hedeflenenden 

yüksek çıkması TCMB’nin sıkılaştırıcı para politikasına devam edeceğinin de açık gös-

tergesidir. Fiyat istikrarının sağlanabilmesi için küresel gelişmelere bağlı olarak belki de 

TCMB gelecek aylarda ek parasal sıkılaştırma uygulamalarına başvurabilir. 

Kaynak 

TCMB, TÜFE, http://www.tcmb.gov.tr/yeni/iletisimgm/sozluk.htm#tufe 

TCMB, ÜFE, http://www.tcmb.gov.tr/yeni/iletisimgm/sozluk.htm#ufe 

TÜİK, Tüketici Fiyatları Endeksi Haber Bülteni, 03 Ocak 2014 

TÜİK, Üretici Fiyatları Endeksi Haber Bülteni, 03 Ocak 2014 

TÜİK İstatistikleri, www.tuik.gov.tr 

http://www.tcmb.gov.tr/yeni/iletisimgm/sozluk.htm#tufe
http://www.tcmb.gov.tr/yeni/iletisimgm/sozluk.htm#ufe
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