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DenizBank olarak tarım ile buluşmamız, bundan 17 yıl 
öncesinde, bir kooperatif bankası olan Tarişbank’ı bünyemize 
katmamız ile başladı. Milli mesele ve sosyal sorumluluk 
olarak gördüğümüz tarım, finansman açısından en yalnız 
bırakılmış sektör iken; DenizBank olarak çiftçimizin derdine 
derman olmak için yola çıktık. Sektöre sağladığımız 30 
Milyar TL’yi aşan finansman desteği ile ziraat ve hayvancılık 
alanında yaklaşık 100 Milyar TL’nin üzerinde üretime 
doğrudan katkı verdik. Çiftçilerimizin sadece işlerine bereket 
katmakla kalmadık, soframızdaki yemeği borçlu olduğumuz 
emekçilerimizin finansman sorununu çözmek için de tüm 
zorluklara göğüs gererek hep en önde yürüdük. 

Tarımdaki 17 yıllık yolculuğumuzda gurur duyduğumuz iki nokta var. Bunlardan birincisi, tarım 
bankacılığı alanında paradigma değişimini sağlayarak tarıma özel tasarlanmış finansman 
yöntemleri ve organizasyon yapısı konusunda sektöre öncülük etmek. İkincisi ise üreticimizin 
her koşulda yanında olarak finansmana erişim zorluğu yaşayan bu kitlenin bankalarla olan 
iletişimini artırmak ve bankacılık sistemi içerisine daha güçlü bir şekilde dahil olmasını sağlamak.  

‘Üretici Kart’, ‘Deniz’den Toprağa’ mobil uygulaması, bayiden kredilendirme gibi devrim 
niteliğindeki hizmetlerin yanı sıra, tüm yurda yayılan tarım şubelerimizle bugüne kadar her 
yerde çiftçimizin yanında olduk; hatta bunu bir adım ileri taşıyıp sadece kredi veren bankacıları 
değil işleri ile ilgili her şeyi danışabilecekleri dostları, kardeşleri, evlatları olduk. 

Bugün baktığımızda, sadece 1,500 çiftçi müşteri ve 14 milyon liralık bir kredi büyüklüğü ile 
çıktığımız yolda, 13,5 Milyar TL’lik kredi büyüklüğü ile 1,3 milyon üreticimize hizmet verir konuma 
eriştik ve “Çiftçinin Bankası DenizBank”  yaklaşımımızın hakkını verdik. Tarım serüvenimizde 
çiftçinin daha iyi koşullarda üretmesi, ülkemizin geleceği için kritik öneme sahip sektörde 
daha iyilerinin yapılabilmesi yönünde önemli iş birliklerini de hayata geçirdik. Bu doğrultuda, 
2018 yılında bir araya geldiğimiz, önde gelen eğitim kurumlarımızdan Boğaziçi Üniversitesi ile 
oluşturduğumuz BUYTIP (Boğaziçi Üniversitesi Yenilikçi Tarım ve Gıda İşletmeciliği Platformu) 
ile tarım sektörünün teknoloji entegrasyonunu ve dijital dönüşümünü destekleyen, ulusal ve 
küresel tarım ve gıda pazarlarında rekabet gücünü yükselten çalışmalar yürüttük. Sektörün 
paydaşlarını ve üreticilerimizi bir araya getiren onlarca çalıştay, oturum ve etkinliğin yanı 
sıra tarımın en büyük sorunlarından biri olan ürün fiyat oluşum süreçleri ve gıda enflasyonu 
kavramlarını akademik düzeyde incelemek üzere Boğaziçi Üniversitesi ile ‘Türkiye’de Gıda 
Enflasyonunun Gelişimi: Seçilmiş Ürünler Üzerine Bir Çalışma” raporunu hazırladık. 

İnsan varlığının en önemli ve temel kaynağı olan gıda üretimi ve tarımsal faaliyetler şüphesiz 
birçok bilinmezi içeren; iklim koşulları, kuraklık ve doğal afetler gibi çetin doğa olayları ile 
birlikte ilerliyor. Bunca bilinmeze, bir de ürünlerin fiyatlarındaki beklenmeyen dalgalanmalar 
ve konjonktürel etkiler eklendiğinde üreticilerimiz açısından finansman dengesini tutturmak, 
üretim planlaması yapmak daha çok zorlaşıyor. Dolayısıyla, fiyat oluşumu ve üreticimizin 
fiyat oluşum sürecine uygun tahminler yürüterek ürünü zarar etmeden son kullanıcı ile 
buluşturması sürdürülebilir üretim döngüsü için olmazsa olmaz koşullardan biri, belki de en 
önemlisidir.  Elinizde tuttuğunuz çalışma Türkiye’deki Gıda Enflasyonu tartışmalarına bilimsel 
bir yaklaşım getirmektedir.

Önemli bir birikimin ürünü olan bu raporun sektöre katkı sağlayacağına ve çiftçilerimizin 
sorunlarına dair önemli tartışmalar başlatacağına inanıyor; emeği geçen herkese çok 
teşekkür ediyorum. 

Hakan Ateş
DenizBank Finansal Hizmetler Grubu CEO

SUNUŞ
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Son yıllarda tarımsal emtia ve gıda fiyat hareketlerinde 
gözlenen artış ve oynaklığın çok çeşitli sebepleri 
mevcuttur. Dönemlere, ülkelere ve tarım ürünlerine göre 
farklılık gösteren bu sebepler, fiyat artışlarında ön plana 
çıkabilmektedir. Ayrıca, birden fazla faktörün eş zamanlı 
olarak bahsi geçen artışlara ve oynaklıklara sebep olması 
da söz konusu olabilmektedir. Dolayısıyla, koşullara bağlı 
olarak hem makro ölçekte bir ya da birden fazla ülkede 
gerçekleşen değişikliklerin hem de mikro ölçekte ülke 
içerisinde gerçekleşen ürün bazlı değişikliklerin bahsi 
geçen artışlar ve oynaklıklar üzerinde etkili olduğu tespit 
edilmektedir.

Dünya’daki gelişmelere paralel olarak, son yıllarda Türkiye’de de artan gıda fiyatları 
gündemin üst sıralarında yer alan konulardan bir tanesidir. Ülke içinde dönem dönem farklı 
ürünlerde gözlenen ciddi fiyat artışları ön plana çıksa da, aslında tarım ürünlerinin genel 
fiyat seviyelerinde nominal olarak sürekli bir artışın söz konusu olduğu görülmektedir. 

Bu nedenle, mümkün olduğu kadar basit bir dil ve temel bir yöntem kullanılan bu çalışma 
ile son zamanlardaki gıda enflasyonu tartışmalarına finansal okur yazarlık açısından katkı 
sağlamak istenmiştir. Gerçekleştirilen analizlerle fiyat hareketlerine yönelik kavramların 
tanıtılması, küresel olarak yapılan çalışmaların vardığı sonuçların incelenmesi ve nihayetinde 
de Türkiye için güncel sonuçların elde edilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca, çalışmada arz ve 
talep tarafında etkili olan faktörlerin, hem genel fiyat seviyesinde hem de seçilen ürünler 
özelinde yarattığı etkiler analiz edilmiştir. Güncel veriler kullanılarak gerçekleştirilen 
analizlerin, gündemin önemli maddelerinden biri olan işlenmemiş gıda fiyat hareketlerinin 
gelişimine önemli ölçüde ışık tutacağı düşünülmektedir.

Türkiye’deki işlenmemiş gıda fiyatlarının seyrini incelemek amacıyla yapılmış olan bu çalışma 
üç farklı analizden oluşmaktadır. İlk olarak, global ölçekte, Türkiye’deki tarım ürünlerinin fiyat 
hareketlerini içeren TÜİK gıda fiyat endeksleri ile uluslararası fiyat hareketlerini içeren FAO 
gıda fiyat endeksleri karşılaştırması yapılmıştır. Bu bölümde, nominal olarak sürekli artış 
gösteren TÜİK gıda fiyat serilerinin seyirlerinin sanayi üretim endeksi ya da ABD Doları 
kullanılarak reele çevrildiğinde aslında farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla, yurtiçi 
fiyatlar nominal olarak sürekli olarak artıyor gözükse de, hem genel ekonomik performans 
hem de döviz kuru etkisi değerlendirildiğinde, tarım ve gıda sektörlerinin göreceli olarak 
aslında küresel tarım emtia fiyatlarından zannedildiği kadar farklılaşmadığı ve küresel 
fiyatlar ile ortak hareket etme eğilimi taşıdığı ortaya çıkmaktadır. Ancak, metnin içerisinde 
de tartışıldığı gibi, bu sonuca çeşitli varsayımlar ve kısıtlar altında varıldığını da unutmamak 
gerekmektedir. 

İkinci olarak, Türkiye’deki gıda fiyatlarının seyri ile seçilmiş makroekonomik değişkenler  
arasındaki ilişki istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Analizin sonucunda, gıda fiyatları ile 
seçilen makroekonomik değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki tespit edilmiştir. Ancak, 
bu bölümde varılan sonuçların da dikkatlice yorumlanması gereği önemli bir noktadır. 

Çalışmanın üçüncü kısmında ise Türkiye için seçilmiş olan işlenmemiş tarım ürünleri ve 
seçilen girdiler (mazot, gübre, işgücü) için mikro ölçekli detaylı incelemeler yapılmış ve 
bu kısım soru-cevap şeklinde sunulmuştur. Ürün bazında gerçekleştirilen bu analizlerde 
kamuoyunda tartışılan bazı faktörlerin fiyatlara etkisi gösterilse de yine bazı ürünler için 
gündemde fazla öne çıkmayan faktörlerin de fiyatları artırdığı tespit edilmiştir.

ÖNSÖZ
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Kısaca, bu çalışmada saptanan üç net bulgudan bahsedebiliriz. İlk olarak, her ürünün 
fiyat hareketlerinde dönemsel/mevsimsel farklılaşmalar mevcuttur ve hepsinin kendi içinde 
farklı bir hikâyesi vardır. İkinci olarak, incelenen dönem itibarıyla, üretici fiyatlarındaki (ÜFE) 
artış, tüketici fiyatlarındaki (TÜFE) artışın sürekli altında seyretmektedir. Ayrıca, üretici 
fiyatlarındaki artış hızı, enerjideki (mazot), döviz kurlarındaki ve tarım dışı sektörlerdeki ücret 
artış hızının da altında kalmaktadır. Dolayısıyla, bu durum, üreticilerin maliyetteki muhtemel 
artışları tüketici fiyatlarına yansıtamadığı şeklinde bir yoruma açık hale getirmektedir. Son 
olarak, incelenen ürünlerden kırmızı et ve son yıllarda da sebzeler dışarıda bırakıldığında, 
2003-2018 arasında Türkiye’de işlenmemiş gıda enflasyonu, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile 
ölçülen fiyatlar genel düzeyindeki artışın altında seyretmektedir. Kırmızı et dâhil edildiğinde 
ise, işlenmemiş gıda enflasyonunun yüksek olmasının en temel sebebinin kırmızı etteki 
yukarı yönlü ciddi fiyat hareketlerinin olduğu gözlenmektedir. Son üç yılın özelinde ise taze 
sebze ve meyve fiyatları da genel enflasyonun üstünde seyretmektedir.

Çalışmanın temel bir tespiti, dünyanın geneline benzer şekilde, Türkiye’de hem arz hem de 
talep tarafında çok çeşitli faktörlerin gıda fiyatları üzerinde etkili olduğudur. Ancak, ülkedeki 
ekonomik faktörlerin yanı sıra, çeşitli ürünlerde spekülatif hareketlerin dönem dönem gıda 
fiyatları üzerinde etkili olduğu da görülmektedir. Bir diğer önemli nokta ise uygulanan ticaret 
politikaları çerçevesinde ülke içinde oluşan fiyatların küresel fiyat hareketleri ile ilişkisine 
yönelik detaylı çalışmalara olan ihtiyaçtır. Tarım sektörünün içinde bulunduğu durumun 
ekonomik, politik ve sosyal sebeplerinin ve sonuçlarının olduğunu ve bu bağlamda 
kapsamlı çözüm önerilerine ihtiyaç duyulduğunu tekrar vurgulamakta fayda bulunmaktadır. 
Bu çalışmanın mevcut çalışmalara katkı yapmasını ve takip edecek yeni çalışmalara da yol 
gösterici olmasını beklemekteyiz.

Son olarak, bu çalışmanın gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen Denizbank Genel 
Müdürü Sayın Hakan Ateş’e, çalışmayı birlikte tasarladığımız Denizbank Tarım Bankacılığı 
Genel Müdür Yardımcısı Sayın Burak Koçak’a, çalışmanın içeriklerini birlikte hazırladığımız 
ve değerlendirdiğimiz Denizbank Tarım Bankacılığı çalışanları Sayın Canan Aytekin, Murat 
Tevfik Güçlü, Sinan Kosovalı, Safa Şahin ve Bahar Çınar’a teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Gökhan ÖZERTAN
Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü
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 1. Giriş

Türkiye’de artan gıda fiyatları son yıllarda gündemin üst sıralarında yer alan 
konulardan bir tanesidir. Ülke içinde dönem dönem farklı ürünler bazında ciddi 
fiyat artışları yaşansa da, tarım ürünlerinin fiyat seviyelerinde nominal olarak 
sürekli bir artışın söz konusu olduğu görülmektedir. 

Geçmiş seneler içerisinde farklı ürünlerin (nohut, domates, patates, soğan, 
kırmızı et gibi) fiyatlarında yaşanan ani yükselişlerin yanı sıra, ani iklim 
olaylarının hem şiddetinin hem sıklığının artmış olması da kamuoyunda 
yankılanmaktadır. Türkiye tarım ve gıda sektörlerinin yapısal sorunları çeşitli 
çalışmalarda ortaya koyulmuştur (TİM, 2016; Aerni, 2007; Akder, 2007; Oskam 
vd, 2004; TÜSİAD, 2016). Tarım sektöründe üreticilerin örgütlenememesi ve 
dolayısıyla aracı/tüccar/komisyoncuların tarımın finansmanındaki ve fiyat 
oluşumundaki rolü, yapıya dair bahsi geçen sorunlardan bir tanesidir ve hemen 
hemen diğer tüm yapısal sorunlar ile kesişimi mevcuttur. Bir diğer sorun ise, 
perakende sektöründeki arz edilen ürün miktarındaki dalgalanmalardır. Geçen 
sene, hem arzdaki dalgalanmaların hem de diğer faktörlerin fiyatlar üzerindeki 
yukarı yönlü etkileri sonucu, uzun süredir kullanılmayan bir araç olarak, Tanzim 
Satış Mağazaları gündeme gelmişti. 

Özellikle 2018 yılı içinde döviz kurlarında yaşanan artış (Türk Lira’sının değer 
kaybetmesi), tarımsal girdi tarafında hemen her kalemde maliyetlerin ve 
dolayısıyla girdi fiyatlarının artmasına neden olmuştur.  Buna, yine kurlarla 
yakın ilişkide olan ve tarımsal üretimin önemli maliyet kalemlerinden enerji 
fiyatlarını eklemek gerekmektedir. Bir diğer maliyet kalemi ise işgücüdür. 
Kırdan kente yaşanan göç ve özellikle gençlerin tarım sektöründe çalışmayı 
tercih etmemesi, hem çalışacak işgücü bulmada sorunlara yol açmakta hem de 
bahsi geçen yapının önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Tarım sektöründe yeni 
teknolojilerin uygulanmasında henüz somut ilerleme sağlanmamış olunması 
da çeşitli zorluklar doğurmaktadır. Türkiye coğrafyasının çok farklı ürünlerin 
yetiştirilmesine uygun olması çok sayıda ürünün yakından takip edilmesini de 
gerektirmektedir; bu da maliyetlerin artması demektir.

Talep tarafında ise, Türkiye’de yaşayan Suriyeli göçmenler, son yıllarda sayıları 
dalgalansa da Türkiye’ye gelen turistler ve (geçen seneye kadar) milli gelirdeki 
artışla kişi başına düşen gelirin artması, fiyatları artıran diğer kalemler olarak 
ortaya çıkmaktadır. 

Türkiye’deki diğer sektörlerde olduğu gibi, tarım ve gıda sektörü genelinde düzenli 
veri üretimi sorunlu bir alan olmayı sürdürmektedir. Özellikle fiyat hareketlerine 
yönelik öngörüde bulunabilmek için çok daha sistematik ve detaylı veri üretimine 
ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla, fiyat oluşumunu analitik olarak incelemek 
karşılaşılan güçlüklerdendir.
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Yukarıda kısaca da olsa bahsedilen faktörlerin fiyat oluşumu üzerinde çok farklı 
etkileri söz konusudur. Bu çalışmada arz ve talep tarafına yönelik bu faktörlerin, 
hem genel fiyat seviyesi üzerinde hem de seçilen ürünler özelinde nasıl etkiler 
yarattığı analiz edilmektedir. Güncel veriler kullanılarak gerçekleştirilen analizlerin, 
gündemin önemli maddelerinden biri olan gıda fiyat hareketlerinin gelişimine 
önemli ölçüde ışık tutacağı düşünülmektedir.

 2. Literatür

Tarımsal emtia ve gıda fiyatlarındaki artış, küresel olarak tüm ülkeleri etkilemekte 
ve akademik yazının ağırlık verdiği konulardan birisini oluşturmaktadır. Tarım 
ürünlerinin fiyat hareketleri, üretim, satış ve pazarlama boyutlarıyla sadece tarım 
sektörünü değil, yakın ilişki içinde olduğu enerji sektörünü, lojistik sektörünü, gıda 
güvencesi sebebiyle toplum sağlığını ve oluşan ekonomik yansımaların sonucu 
olarak da toplumun tümünü etkilemektedir. Konu hakkında detaylı çalışmalar 
mevcut olsa da, özellikle Türkiye’de konuya dair yapılan güncel çalışmaların sayısı 
kısıtlıdır (TÜSİAD, 2016; Başkaya vd, 2008; Nazlıoğlu ve Soytaş, 2011; Kıymaz 
ve Saçlı, 2008). Bu çalışmada, fiyat hareketlerine yönelik kavramların tanıtılması, 
küresel olarak yapılan çalışmaların vardığı sonuçların incelenmesi ve nihayetinde 
de Türkiye’ye yönelik güncel analizlerin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Yapılan uluslararası çalışmalar, fiyatlar seviyesindeki değişim ile fiyatların oynaklığı 
(volatility) arasındaki farka vurgu yapmakta ve seviye ve oynaklıktaki değişimlerin 
ayrı şekilde incelenmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu ayrım önemlidir; çünkü fiyat 
oynaklığını önleyici ya da azaltıcı politikalar ile fiyat değişikliklerinin etkisini azaltıcı 
politikalar arasında ve çözüm yöntemlerinde farklılıklar olduğunu unutmamak 
gerekir (FAO 2011). Aslında söz konusu seviye ve oynaklık ayrımı, tüm fiyat 
hareketlerinin sorunlu olmadığını ifade etmektedir. Konu hakkında en detaylı 
analizlerden biri olan FAO (2011) çalışması, eğer fiyatlar, piyasa temellerini/
esaslarını takip ediyor, muntazam ve uzun dönemli istikrarlı bir yapıda seyreden 
trendi takip ediyorsa ya da bilinen bir mevsimsellik etkisi taşıyorsa, etkilerinin 
çok da olumsuz olmasının beklenmeyeceğini ifade etmektedir. Fiyatlardaki 
değişimler, boyut olarak büyümeye başladığında ve öngörülemez olduklarında 
sorun yaratmaya başlamaktadır. Çalışma, bu durumun nihai olarak belirsizlik 
oluşturacağını ve özellikle piyasa temellerini yansıtmayan fiyatların üreticiler, 
tüccarlar, tüketiciler ve hükümetler için ortaya çıkabilecek riskleri artırarak, bu 
paydaşların optimal olmayan kararlar almalarına sebep olacağını söylemektedir. 
Ek olarak, gelişmekte olan ülkelerde birçok hanehalkının hem tarımsal ürünün 
üreticisi hem de tüketicisi olmasından dolayı fiyat oynaklığının etkileri karmaşık 
hale gelmektedir (FAO 2011).

Piyasalarda oluşan fiyatlar incelendiğinde tarım ve tarım dışı emtia fiyatları, emtia 
dışı ürün ve hizmet fiyatlarına iki şekilde etki etmektedir. Birinci olarak, emtia 
fiyatlarındaki değişiklikler doğrudan tüketici fiyatlarını etkilemekte iken; ikinci 
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olarak ise üretim maliyetlerini veya firmaların belirledikleri fiyatları değiştirerek 
etkilemektedir. Bahsi geçen etkilerin bir yıldan daha fazla sürmesi, para politikasının 
bu değişimlere nasıl tepki vereceği sorusunu da ortaya çıkartmaktadır (Sekine ve 
Tsuruga, 2018).

Tüketici fiyat oluşumunda ise üç farklı mekanizma etkili olmaktadır. Bunlar, 
tarımsal emtia fiyatlarından üretici fiyatlarına olan geçişkenlik (pass-through), 
üretici fiyatlarından tüketici fiyatlarına olan geçişkenlik ve üretici fiyatları ile tüketici 
fiyatları aktarımı (transmission) arasında oluşan asimetridir (Bukeviciute v.d. 
2009).

Bu genel giriş sonrasında, tarımsal ürün ve gıda fiyatlarını etkileyen faktörlere 
değinebiliriz. Timmer (2008), küresel gelişmeler çerçevesinde, fiyatları etkileyen 
dışsal faktörleri ekteki tabloda sıralamıştır. Çalışma, arz ve talepten kaynaklanan 
faktörleri düşük oynaklık ve yüksek oynaklık şeklinde iki ayrı gruba ayırmıştır. 
Düşük oynaklık altında, daha uzun vadeli etkileri olan sebepler listelenirken, 
yüksek oynaklık başlığı altında ise etkileri daha hızlı şekilde ve kısa vadede 
görülebilen faktörler belirtilmiştir. 

Tablo 1. Gıda Fiyatlarının Dışsal Sebepleri (Kaynak: Timmer, 2008)

Arz Talep
Düşük Oynaklık Tohum Teknolojisi Nüfus Artışı

Sulama Gelir Artışı
Toplam Hasat Edilen Arazi Beslenmede Değişiklikler ve Tercihler
İklim Değişikliği Et ve Hayvancılık Sektörü
Bilgi ve Yönetme Yetenekleri

Yüksek Oynaklık Hava Durumu Döviz Kurları
Hastalıklar Spekülasyon
Ürün Bazlı Hasat Edilen Arazi Biyoyakıtlar
Yakıt Maliyetleri Panik Durumu veya Toplu Hareket
Gübre Maliyetleri Kamu Ticaret ve Stok Politikaları

Timmer (2008)’in vurgu yaptığı bu faktörler, diğer bazı çalışmalarda çeşitli 
değişkenlere vurgu yapılarak detaylandırılmıştır. Lambert and Miljkovic (2010), 
tüketici gelir seviyesindeki değişikliklerin, tarla ve çiftlikteki ürün fiyatlarının, gıda 
işlemesinde, dağıtımında, toptan ve perakende satışında kullanılan girdilerin 
fiyatlarının, gıda işleme teknolojisindeki değişikliklerin, tedarik zincirindeki 
piyasa gücünün ve tüketici talebinin de fiyatlar üzerinde etkili olabileceğini ifade 
etmektedir. Gıda işleme teknoloji özelinde ise, mevcut teknolojiler ürün grupları 
için farklılıklar gösterebilmektedir. Dolayısıyla, gıda fiyatlarını bir bütün olarak takip 
etmektense, gruplar halinde takip etmek daha sağlıklı olabilmektedir (Lambert 
and Miljkovic, 2010; Irz v.d. 2013). Toprağın ve suyun verimsiz yönetimi de fiyatlar 
üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. Makro ölçekte ise zayıf tarımsal altyapı, 
yüksek nakliye maliyetleri, kredi ve sigorta piyasalarının sağlıklı çalışmaması ve 
kamu politikalarının etkin olmaması da olumsuzluklar doğurmaktadır (FAO; 2011). 
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Tarım ürünlerinin fiyat oynaklığı değerlendirildiğinde ise, FAO (2011) raporu 
piyasa temellerine bağlı olarak üç sebebin ön plana çıktığını söylemektedir. 
Bunlar şu şekilde sıralanabilir: i) İklim olayları ve zararlı etkisi gibi doğal şoklardan 
dolayı tarımsal üretim dönemden döneme farklılık gösterebilmektedir; ii) Talep 
esneklikleri fiyata göre nispeten düşüktür; benzer şekilde arz esneklikleri de en 
azından kısa vadede düşüktür. Arz şokları sonrası arz ve talebin tekrar dengeye 
oturabilmesi için özellikle stok seviyeleri düşükse, fiyatların kuvvetli şekilde 
değişmesi gerekmektedir; iii) Üretim sürecinin zaman alması sebebiyle, arz, fiyat 
değişikliklerine kısa vadede tepki veremez; ancak üretim döngüsü tamamlandığında 
tepkide bulunabilir. Bahsi geçen, fiyatlara verilen gecikmeli arz tepkisi, döngüsel 
ayarlamalara (cyclical adjustments) sebep olabilmektedir (bunlara literatürde sığır 
döngüsü (cattle cycle) adı verilmektedir), bu da piyasalarda fazladan değişkenlik 
ve kararsızlık oluşturmaktadır (FAO 2011).

Yukarıda bahsedilen faktörlere ek olarak, gıda tedarik zincirinde rekabetten 
ve regülasyonlardan (eksik düzenlemelerden) kaynaklanan etkinsizlikler de 
fiyat hareketleri üzerinde etkili olmaktadır. Tarımsal emtianın, gıda üretim 
maliyetlerinden önemli pay almasından dolayı tüketici gıda fiyatları, tarım 
ürünlerindeki fiyat artışlarına karşı daha hassas hale gelmektedir. Örneğin, 
AB’deki perakende fiyatlarındaki artışın önemli bir sebebi olarak iskontolu 
marketlerin pazar paylarındaki artış gösterilmektedir (Bukeviciute v.d. 2009). Söz 
konusu çalışma, AB ülkeleri içerisinde iskonto/indirim marketlerinin pazar payının 
Almanya ve Avusturya’da yüzde 30’un üzerinde olduğunu belirtmektedir. Her ne 
kadar yapılan mevcut çalışmalar, fiyatlardaki değişim üzerine yoğunlaşsa da, 
perakendecilerin fiyat dışında yaptıkları “kampanyalar” ile de rekabet ettiklerini 
unutmamak gerektiğinin altı çizilmektedir. Tüketicilerin gözünde ürünlerin 
farklı değere sahip olması ve perakendecilerin de bu bilgiyi farklı şekillerde 
kullanabilmeleri sebebiyle, fiyatlar aynı perakende markasının farklı şubelerinde 
dahi değişim gösterebilmektedir (Bukeviciute v.d. 2009).

Yukarıda bahsedilen sebepleri, birbirinden kesin çizgilerle ayırmak zordur. 
Baumeister and Lutz (2014) çalışması, tarımsal ürünlerin doğrudan ve dolaylı 
fiyat etkilerini mısır örneğinde şu şekilde açıklamıştır. Mısırı hem gıda ürünü 
hem de biyoyakıt hammaddesi olarak kullanmak mümkündür. Mısır biyoyakıt 
hammaddesi olduğunda, benzin ve mazot ile rekabet etmekte ve petrol fiyatındaki 
artışın mısır fiyatını da artırması beklenmektedir. Mısır aynı zamanda yem olarak 
da kullanılmaktadır. Bu durumda, mısır fiyatındaki artış hayvancılıkta üretim 
maliyetlerini artırmakta, bu da hayvansal ürünlerin tüketici fiyatlarında artışa sebep 
olmaktadır. Ek olarak, mısır diğer tarımsal ürünlerin üretimde ekilen arazi, gübre 
ve su kullanımı açılarından da rekabet etmektedir. Mısır ve petrol fiyatı arasındaki 
ilişkinin dolaylı olarak enerji maliyetlerindeki artışı yansıtması sebebiyle, tüm tarım 
ürünlerinin fiyatlarını da etkileyeceği düşünülmektedir (Baumeister and Lutz, 
2014). Bu örnekte de görüldüğü gibi tarım sektöründe fiyat oluşum mekanizmaları, 
ürüne göre oldukça karışık sebep-sonuç ilişkilerini ortaya çıkartabilmektedir.
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Yukarıda değinilen faktörlere ek olarak, döviz kuru etkisi de çeşitli çalışmalarda 
detaylı olarak incelenmiştir. Birçok tarımsal emtianın ticareti, ABD Doları cinsinden 
gerçekleşmektedir. ABD dolarının değer kaybetmesi, uluslararası emtia fiyatlarının 
dolar cinsinden yükselmesine sebep olmaktadır. Dolar değer kazandığında ise 
ters etki oluşmaktadır. Bu tür kur hareketleri de fiyat değişikliklerinin seviyesini 
artırmaktadır. Bu bağlılık, para biriminin dolar karşısında değer kazandığı ülkelerde 
talebin neden güçlü kaldığını ve aynı ülkelerde dolar tekrar değerlenmeye 
başladığındaysa neden düşen fiyatların tam olarak hissedilmediğini açıklamaya 
da yardımcı olmaktadır (FAO, 2011; Headey ve Fan, 2008).

Ülkelerin takip ettikleri tarım ve ticaret politikaları da fiyatlar üzerinde diğer bir 
etkili faktör grubunu oluşturmaktadır. Tarım politikaları, emtia fiyat hareketlerini 
üç şekilde etkilemektedir. Öncelikle, politikalar, üretim tarafında piyasa 
fiyatları üzerinde dolaylı etki yaratmaktadır. Ürün destekleri, girdi kullanımında 
dağılımı bozabilmekte ve farklı ürünler için etkin olmayan arz seviyelerine yol 
açabilmektedir. İkinci olarak, ticaret politikaları, emtia fiyatlarını gümrük vergileri 
üzerinden etkilemektedir. İhracat yasakları ise, ülke içi fiyatları stabilize etmekte 
kullanılmakta ve arz açıklarını önlemektedir. Son olarak, fiyat istikrar politikaları 
da piyasa fiyatlarını etkilemektedir (Kornher ve Kalkuhl, 2013). Bahsi geçen 
politikalar çerçevesinde oluşan ticaret engelleri, ülke içi fiyat ve vergi politikalarını 
etkilemekte ve nakliye maliyetlerinde artışa sebep olmaktadır (Wright, 2011). Bu 
çerçevede, ithalat vergileri, ihracat vergileri, dışa açıklık, tarife dışı kısıtlamalar ve 
fiyat destekleri gibi politikalar, ülke içi fiyatlar ile küresel fiyatlar arasındaki etkileşim 
ve fiyat farkları üzerinde rol oynamaktadır (FAO, 2011).

Yukarıda paylaşılan çalışmalardan da ortaya çıktığı üzere, tarımsal emtia ve gıda 
fiyatlarındaki artış ve oynaklığın çok çeşitli sebepleri mevcuttur. Dönemlere, ülkelere 
ve tarım ürünlerine göre farklı sebepler, fiyat artışlarında ön plana çıkabilmektedir. 
Ek olarak, birden fazla faktörün eş zamanlı olarak bahsi geçen artışlara sebep 
olması da söz konusu olabilmektedir. Dolayısıyla, gıda fiyat artışlarının sebepleri 
incelenirken duruma bağlı olarak makro ölçekte bir ya da birden fazla ülkede 
gerçekleşen değişikliklerin ve mikro ölçekte ülke içinde gerçekleşen ürün bazlı 
değişikliklerin sebeplerinin araştırılması faydalı olacaktır.

 3. Türkiye Gıda Fiyatları İçin Uzun Dönemli İlişki Analizi

Çalışmanın bu bölümünde Türkiye’deki makroekonomik değişkenler ile gıda 
fiyat endeksleri arasındaki ilişki incelenmektedir. Başlamadan önce, bu bölüme 
yönelik bazı önemli noktaları vurgulamakta fayda görmekteyiz. Öncelikle, genel 
gıda endeksi ve işlenmiş ve işlenmemiş gıda endeksleri çok farklı ürünleri 
kapsamaktadır. Bu ürünler arasında tarla bitkileri, yaş meyve ve sebzeler, et 
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ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi farklı bölgelerde; farklı emek yoğunluğu; 
farklı mevsimsellik özellikleri taşıyan; çok yıllı olabilen; seralarda üretilebilen; 
soğuk zincir içerisinde saklanabilen ve iklim koşullarından farklı seviyelerde 
etkilenebilen ürünler yer almaktadır. Ek olarak, döviz kurları yıl içinde farklı şekilde 
hareket edebilmekte, bu da dönemine bağlı olarak girdi maliyetlerine farklı şekilde 
yansıyabilmektedir. Bazı tarımsal ürünlerde, örneğin çiğ sütte, “tavsiye edilen” bir 
alım fiyatı olduğu için, girdi maliyetlerini çıktı fiyatına doğrudan yansıtmak mümkün 
olmamaktadır. Tahıl gruplarında ise (örneğin Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve 
Fiskobirlik gibi kurumların etkisiyle) alım fiyatlarının, girdilerin ve maliyetlerdeki 
değişikliklerin üretici fiyatına yansıması doğrudan olamamaktadır. Benzer şekilde, 
verilen desteklerin (hem girdi tarafında hem de enerjide) fiyata nasıl yansıdığını 
takip etmek zordur. Bunun dışında, Tarım Kredi Kooperatifleri’nde, örgütlenmenin 
kuvvetli olduğu ürünlerde ya da sözleşmeli tarımda kullanılan iş modelleri 
farklıdır. Yine, doğrudan üreticiden alınıp hallere uğramadan tüketiciye ulaştırılan 
ürünler de analizi zorlaştırmaktadır. Perakende sektörünün pazar gücünü de 
değerlendirmeye almak, sektördeki işleyen mekanizmaları tespit edebilmek için 
önem taşımaktadır. İşlenmiş gıda ürünleri değerlendirildiğinde ise, enerji kullanımı, 
yapılan emek yoğun sürece yönelik olarak farklı işlem maliyeti (mezbaha hizmetleri 
ya da paketleme gibi) de analizin sağlıklı şekilde gerçekleşmesini etkilemektedir.

Yukarıda paylaşılan nedenlerden dolayı,  özellikle Türkiye coğrafyasında 
üretilebilen çok farklı ürünler ve taşıdıkları farklı özellikler sebebiyle, 
makro değişken etkisini tespit edebilmek oldukça zordur. Bu durumda 
gerçekleştirilebilecek bir diğer analiz, seçilen farklı ürün grupları üzerinden 
nedensellik ilişkisini tespit etmeye çalışmak olacaktır. Ancak yukarıda sayılan 
sebepler, bu gruplar üzerinde de geçerli olacağı için, mikro seviyedeki analizlerin 
daha sağlıklı olacağını söylemek de her zaman mümkün değildir (Headey ve 
Fan, 2008; Baumeister ve Lutz, 2014). Literatür taramasında da değinildiği gibi, 
seçilmiş ürünler için üretici-toptan-perakende fiyatın oluşumunu takip etmek, 
kullanılacak yöntemlerden biri olacaktır. Bir diğer yöntem, örneğin kurlarda olduğu 
gibi geçişkenliğin seviyesini tespite yönelik analizler yapmaktır. Konu hakkında 
benzer bir tartışma, Nazlıoğlu ve Soytaş (2011) makalesinde mevcuttur.

 3.1. TÜİK ve FAO Gıda Endeksleri Arasında Karşılaştırma
Çalışmanın bu kısmında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Gıda Endeksleri 
yorumlanmakta ve FAO Gıda Endeksleri ile karşılaştırmalar sunulmaktadır. Bu 
karşılaştırma zaman zaman gündemde yer bulsa da, sadece endeks değerlerini 
kullanmak detaylı bir analiz için yeterli olmayacaktır. Bu sebeple, bu bölüm içerisinde 
endeks değerlerine yönelik yapılabilecek farklı analizler yer almaktadır. Detaylara 
geçmeden önce not olarak, aşağıda paylaşılan ekonometrik analizde ve grafiklerde 
çeyrek dönemlik veri kullanılırken, bu bölümde, ekonometrik analizlerden farklı 
olarak 2003-2018 yılları arası aylık veriler kullanılmaktadır.
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Türkiye gündeminde sıkça TÜİK Gıda Endeks değerlerinin sürekli arttığı, buna 
karşılık FAO Gıda Endeksi’nin dönemler içinde düşüş gösterdiği tartışılmaktadır. Bu 
yoruma yönelik olarak aşağıda TÜİK Gıda Endeks değerinin, TÜİK Gıda Endeksi’nin 
sanayi endeksi ile dönüştürülmüş (aşağıda detaylandırılmıştır) “reel hali” ve yine 
TÜİK Gıda Endeksi’nin ABD doları ile dönüştürülmüş “reel” hali paylaşılmıştır.

Şekil 1’de TÜİK ve FAO Gıda Endeksleri’nin nominal ve reel değerleri görülmektedir. 
Grafikte, FAO Gıda Endekslerinin 2003-2007 yılları arasında hafif bir artış gösterdiği, 
2008 yılında çok kuvvetli bir artış ve takiben azalış ve 2011 yılında ikinci defa çok 
kuvvetli bir artış gösterdiği gözlemlenmektedir. Ekonomi literatüründe bu artışlara 
yönelik geniş bir tartışma mevcuttur. Artışlara yönelik “olağan şüpheliler” olarak (i) 
döviz kuru hareketleri, (ii) iklim hareketleri, (iii) Çin ve Hindistan’daki artan gelir/satın 
alma gücü çerçevesinde oluşan talep artışı, (iv) biyoyakıt üretiminden dolayı gıda 
ürün fiyatlarındaki artış, (v) yatırım fonlarının tarımsal emtiaya yatırım yapması ve 
spekülatif hareketler şeklinde sıralanmaktadır (Bukeviciute v.d. 2009; FAO, 2011). 

Konu hakkında yapılan detaylı analitik çalışmalardan Lagi vd. (2015), bu faktörler 
içinde sadece mısır etanolünün ve spekülatif davranışların gıda fiyatlarını etkilediğini 
göstermektedir. Yine, Headey ve Fan (2008) de konuya dair kapsamlı bir tartışma 
sunmaktadır.
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Bu dönem içinde, FAO endekslerinden farklı olarak, “nominal” TÜİK Gıda Endeksi 
düzenli bir artış göstermektedir. TÜİK Gıda Endeksi, sanayi üretimi ile reele 
çevrildiğinde ise çok kuvvetli dalgalanmaların gözlenmediğini ve endeksin inişli 
çıkışlı bir seyir izlediğini görmekteyiz. Endeks, 2014 sonrası artış ile birlikte 2016’da 
en yüksek seviyesine ulaşmış, daha sonra ise (enflasyonun çok hızlı artmasından 
dolayı) bir düşüş trendine girmiştir. Bu grafikte de görüldüğü gibi, Türkiye’de gıda 
fiyatları uluslararası fiyat ortalamaları ile ortak bir hareket sergilememektedir. 
Nominal olarak sürekli artış gözlenen endekste, reel olarak ise dönem dönem 
artış ve azalışların yaşandığı yukarı yönlü bir seyir gözlenmektedir. Dolayısıyla, 
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Türkiye için nominal endekste sürekli artış gözlenirken, reel endeks daha az 
dalgalanmaktadır. Ancak bu iki endeks de küresel olarak yaşanan 2008 ve 2011 
fiyat artışlarının etkisini taşımamaktadır. Türkiye’nin tarım sektöründe uyguladığı 
dış ticaret politikaları sebebiyle, küresel fiyat hareketlerinden “izole” olduğu net 
olarak görülmektedir. Nominal olarak arttığı bariz olarak görülen TÜİK Gıda 
Endeksi, sanayi üretimi ile reele çevrildiğindeyse hafif dalgalanmalar dışında fazla 
hareketli olmayan bir seyir takip etmektedir.

Şekil 2, TÜİK gıda fiyatlarının reel serisi ile ABD Doları bazlı serisi arasındaki 
ilişkiyi göstermektedir. Burada, TÜİK Gıda Endeksi, ABD Doları kuruna bölünerek 
dolar bazlı seri elde edilmiştir. 2006-2015 yılları arasında serilerin nispeten benzer 
hareketler sergilediği, önceki ve sonraki dönemlerde ise hareketlerinin farklılaştığı 
gözlemlenmektedir.
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Şekil 2: TÜİK Reel ve ABD Doları bazlı gıda endeksleri

FAO Gıda Endeksi, uluslararası ticarete konu olan ürünlerin uluslararası 
piyasalarda işlem gören fiyatlarından oluşmaktadır. Ticarete konu olmayan 
gıdaların fiyatları, bu endekse dâhil değildir (endeks, aşağıda detaylı olarak 
tanımlanmış ve tartışılmıştır). TÜİK Gıda Endeksi ise Türkiye içinde toplanan 
çok farklı ürünlerin fiyatı üzerinden hesaplanmıştır. Dolayısıyla, aşağıdaki analizi 
yorumlarken endekslerin kapsamında farklı ürünlerin olduğunu hatırlamak 
gerekmektedir (endeks karşılaşmalarına dair aşağıda 4. Bölüm Soru 11’de detaylı 
bir analiz paylaşılmıştır).

FAO Endeksleri ile TÜİK ABD Doları bazlı endeks Şekil 3’te paylaşılmıştır.
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Şekil 3: FAO Gıda Endeksleri ve TÜİK ABD Doları bazlı Gıda Endeksi

Şekilde de görüldüğü gibi, TÜİK ABD Doları bazlı endeks değerleri, FAO değerlerine 
oldukça benzer bir hareket sergilemektedir. TÜİK ABD Doları bazlı endeks, FAO 
endeksleri ile 0.87’lik bir korelasyona sahiptir. Bu değer de bize, Türkiye içinde 
döviz kuru hareketlerinin fiyatlar üzerindeki önemini göstermektedir. Türkiye 
fiyatları, uygulanan gümrük tarife ve vergileri sebebiyle dâhilde işlenen tahıllar, 
bitkisel yağlar ve tütün gibi birkaç istisna ürün grubu yurtdışı fiyatlardan izole 
edilmiş durumdadır (Parlakay ve Duru, 2017). Benzer şekilde, ülke içi maliyetler 
de küresel maliyetlerden farklı şekilde ayrışmaktadır. Ancak, bütün bu bilgiler 
ışığında dahi döviz kuru hareketlerinin Türkiye içi fiyatlara özellikle girdi maliyetleri 
yoluyla yapmış olduğu “muhtemel” etki grafiğe yansımış durumdadır. Türkiye gıda 
fiyatları için döviz kuru geçişkenliğine yönelik yapılacak çalışmaların, bu durumu 
açıklamada faydalı olması beklenmektedir.

 3.2. Uzun Dönemi Kapsayan Ekonometrik Analiz

Bu bölümde gerçekleştirilen makroekonomik analizlerde kullanılmak üzere seçilen 
değişkenler şunlardır. Bağımlı değişken olarak hem yukarıda tanımlanan TÜİK 
Reel Gıda Endeksi hem de TÜİK Reel İşlenmemiş Gıda Endeksi kullanılmıştır. 
Bağımsız değişkenler ise şunlardır: (i) Reel ABD Doları, (ii) Reel Mazot Fiyatı, (iii) 
Reel Saatlik Ücret, (iv) Reel Kişibaşı GSYH ve (v) Nüfus. Reel bağımsız ve bağımlı 
değişkenler, nominal değerlerin OECD tarafından çeşitli TÜİK çalışmalarına 
dayandırılarak oluşturulan sanayi endeksine bölünmesiyle elde edilmiştir. Analizde 
kullanılan endekslerin reel dönüşümleri, sanayi endeksi kullanarak oluşturulduğu 
için söz konusu reel dönüşüm bize aynı zamanda gıda fiyatları ve sanayi ürünleri 
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arasındaki fiyat makası hakkında da fikir vermektedir. Diğer bir deyişle, reele 
dönüştürülmüş endeksin arttığı dönemler gıda fiyatlarının sanayi fiyatlarından 
hızlı arttığı dönemlere denk gelmektedir (tersi de doğrudur). Analizlerdeki tüm 
değişkenlerin, doğal logaritmaları kullanılmıştır. Şekil 4’te, analizde kullanılan 
değişkenlerin nominal hareketleri paylaşılmıştır. GSYH verisi çeyreklik olarak 
hesaplandığı için, analizlerde tüm değişkenlerin 2003 yılı birinci çeyrek ve 2018 
yılı üçüncü çeyrek arası değerleri kullanılmıştır.
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Gerçekleştirilen birim kök testleri, değişkenlerin hiçbirinin durağan olmadığını 
(yani I(1) olduklarını) göstermektedir. Buradaki tek istisna nüfus değişkenidir. 
Nüfus değişkeni, kuvvetli bir trende sahip olduğu için trendden arındırılarak 
analizlere eklenmiştir. Değişkenlerin durağan olmamaları, aralarında muhtemel 
uzun dönemli bir ilişkinin mevcudiyetine işarettir. Eğer böyle bir durum tespit 
edilirse, bu değişkenler arasında eşbütünleşme (cointegration) ilişkisi söz konusu 
demektir ve bu durumda da eşbütünleşme analizi yapmak gerekmektedir. 
Yapılan testler sonucunda değişkenler arasında eşbütünleşme olduğu tespit 
edilmiştir. Bu noktada, eşbütünleşme analizine geçmeden önce uygun gecikme 
(lag) uzunluğu tespit edilmiş ve daha sonra da regresyon analizi yapılmıştır. 
Eşbütünleşme analizine ek olarak, ARDL analizi de gerçekleştirilmiştir. 
ARDL analiz sonuçları ek olarak paylaşılmış olup elde edilen katsayılar 
yorumlanmamıştır.

Regresyon analizi sonucunda elde edilen eşbütünleşme vektörü (cointegrating 
vector) değerleri Tablo 1’de sunulmuştur. Elde edilen sonuçlar çerçevesinde 
hem Reel Gıda Endeksi hem de Reel İşlenmemiş Gıda Endeksi için Dolar 
kurunun negatif, mazotun pozitif, saatlik ücretin pozitif, kişibaşı GSYH’nın negatif 
ve nüfusun pozitif etki yaptığı ortaya çıkmaktadır. Elde edilen tüm katsayılar 
istatistiksel olarak anlamlıdır. 

Bu bölümün girişinde tartışıldığı gibi, bağımsız değişkenler bağımlı değişkenleri 
farklı mekanizmalar üzerinden etkileyebilmektedir. Bu bulguları yorumlarken 
akılda tutulması gereken nokta, hem genel gıda endeksinin hem de işlenmemiş 
gıda endeksinin sanayi ürünleri üretim endeksi kullanılarak reele çevrilmiş 
olduğudur. Dolayısıyla, kişibaşı GSYH’daki artışın reel gıda fiyatları üstündeki 
etkisinin negatif olması, gelir arttıkça gıda tüketiminin düştüğü manasına gelmez. 
Bu sonuç, daha ziyade, kişi başına düşen gelir arttıkça hanelerin toplam tüketim 
sepeti içindeki gıdanın payının oransal olarak düştüğünü gösterir. Benzer bir 
şekilde, döviz kuru ve reel gıda fiyatları arasındaki ilişkinin negatif olmasını 
yorumlarken Türkiye’de sadece tarım ürünlerinin değil, sanayi üretiminde de 
ithalatın önemi hatırlanmalıdır. Burada bulunan negatif ilişki, sanayi fiyatlarının, 
gıda fiyatlarına göre dövizden daha hızlı etkilendiğini göstermektedir. Ayrıca, 
gerçekleştirilen ekonometrik analiz, 2003–2018 yılları arasında gerçekleşen 
ortalama etkiyi yansıtmaktadır. Bu dönem içerisinde döviz kurundaki hızlı artış, 
2013 yılı Mayıs ayından itibaren başlamıştır. Ne yazık ki 2013–2018 arası 
olan dönem ekonometrik analiz için yeterli sayıda gözlem sağlamamaktadır. 
Bu dönemde, reel mazot ve reel saatlik ücret gibi üretim girdilerinin artışı, gıda 
fiyatlarını da doğrudan artırmaktadır. 
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Tablo 2: Eşbütünleşme Vektörü

Log Reel Gıda Endeksi
Log Reel İşlenmemiş Gıda 

Endeksi

Makro bağımsız 
değişkenler

Katsayı Std. 
Hata t-istatistiği Katsayı Std. 

Hata t-istatistiği

Log Reel ABD 
Doları

-0,444 0,189 -2,343 -1,639 0,385 -4,258

Log Reel Mazot 0,138 0,019 7,137 0,185 0,055 3,378

Log Reel Saatlik 
Ücret

2,336 0,383 6,102 5,046 0,686 7,355

Log Reel Kişibaşı 
GSYH

-0,831 0,226 -3,671 -2,157 0,400 -5,389

Nüfus (Trendden 
arınmış)

0,000 0,000 5,722 0,000 0,000 2,255

Sabit Terim 1,058 1,283

 4. Türkiye’ye Yönelik Detaylı Analizler
Çalışmanın bu kısmında, Türkiye için seçilmiş ürünlere yönelik analizler 
detaylara girilerek paylaşılmaktadır. Konunun daha rahat anlaşılması ve takip 
edilebilmesi amacıyla, analizler soru-cevap şeklinde paylaşılmıştır.

Soru 1: Bu Çalışmanın amacı/ motivasyonu nedir?
Cevap: Bu çalışmanın amacı, basit ve kolay anlaşılır bir şekilde Türkiye’deki 
işlenmemiş gıda enflasyonunun seyrini anlatmaktır. 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki işlenmemiş gıda enflasyonunun son 15 
yıldaki gelişimini  seçilen ürün grupları üzerinden anlaşılır bir şekilde incelemektir. 
Bu inceleme için son dönemlerde sürekli artış eğiliminde olan ve enflasyon 
sepetinde görece önemli yer tutan ürünler seçilmiş ve bu ürünlerin fiyatlarındaki 
değişimin dönemsel olarak analizi yapılmıştır. 

Soru 2: Çalışmanın yaklaşımı nedir?
Cevap: Çalışma, işlenmemiş gıda enflasyonun gelişimini iki ana ürün grubunu 
(Hayvansal ve Bitkisel) ve onların da alt gruplarını ele alarak incelemeyi tercih 
etmiştir.

Bu çalışmada farklı ürün grupları belirlenerek, her grup için farklı olabileceği 
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düşünülen fiyat hareketlerinin kendi içinde anlatılması tercih edilmiştir. Bu 
kapsamda iki temel grup belirlenmiş; bu gruplar da kendi içinde ayrıca 
incelenmiştir. Birinci grup, “hayvansal ürünler” grubudur. Hayvansal ürünler 
grubu, kendi içinde kırmızı et (dana ve kuzu eti), süt ve yumurta olarak üçe 
ayrılmaktadır. İkincisi ise “sebze” grubudur. Bu grup, “taze sebze” (domates) 
ve “depolanabilen sebzeler” (patates, soğan ve baklagiller) olarak kendi içinde 
ikiye ayrılmaktadır. Özetle, çalışılan ürünler şunlardır:

1. Hayvansal Ürünler Grubu
1a. (Kırmızı) Et
1b. Süt
1c. Yumurta

2. Sebze Grubu
2a. Taze Sebze

2a1. Domates
2b. Depolanabilen Sebzeler

2b1. Kuru Soğan ve Patates
2b2. Kuru Fasulye, Nohut ve Kırmızı Mercimek

Bu ürünler, enflasyon sepetindeki ağırlıklarına, Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
metodoloji değişiklerinden etkilenmemelerine ve son dönemde gündemde olma 
durumlarına göre seçilmiştir.

Enflasyon, hanelerin reel satın alma gücünü aşındırmaktadır. Dolayısıyla, bu 
çalışmada kullanılan veriler ve grafikler reel fiyatlar kullanılarak sunulmaktadır. 
Türkiye İstatistik Kurumu’nun internet sayfasından nominal olarak ulaştığımız 
fiyatlar ve endeksler, 2015 yılı bazlı sanayi üretim endeksi kullanılarak 
reel fiyatlara dönüştürülmüştür. Bu dönüşüm için sanayi üretim endeksinin 
kullanılması bilinçli bir tercihtir. Şöyle ki, sanayi üretim endeksi ile dönüştürülen 
ürünlerin üretici fiyatlarında aşağı yönlü bir eğim varsa bu durum, genel olarak, 
tarım fiyatları ile sanayi fiyatları arasındaki makasın arttığını göstermektedir. 
Böyle bir durumun gözlenmesi, tarım üreticisinin aynı miktar işlenmiş ürün 
satın alabilmesi için daha fazla işlenmemiş ürün satması anlamına gelmektedir. 
Örneğin, 5 kilo domates satarak 1 gömlek alabilen bir domates yetiştiricisi, eğer 
eğim aşağı yönlüyse, artık 1 gömlek alabilmek için 5 kilodan daha fazla domates 
satmak durumunda kalacaktır.

Soru 3: Bu çalışmadan çıkarılan sonuçlar nelerdir? 
Cevap: Bu çalışmadan çıkarılan başlıca sonuçlar şunlardır: Seçilen her üründe 
gözlenen fiyat dalgalanmaları farklı zamanlarda gerçekleşmektedir. Üretici 
fiyatlarındaki artış, hemen hemen her zaman tüketici fiyatlarındaki ve üretim 
maliyetlerindeki artışın altında seyretmektedir. Genel olarak, kırmızı etteki ve 
son yıllarda kırmızı ete eşlik eden taze sebze ve meyve fiyatlarındaki artış, 
işlenmemiş gıda enflasyonunu artıran faktörlerdir.
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Çalışmanın sonuçlarını kısaca özetlersek üç net bulgudan bahsedebiliriz. 
İlk olarak, tahmin edileceği üzere, her ürünün fiyat hareketlerinde dönemsel/
mevsimsel farklılaşmalar mevcuttur ve hepsinin kendi içinde farklı bir hikayesi 
vardır. Bahsi geçen bu farklılaşmalar, ilerleyen bölümlerde detaylı olarak ele 
alınacaktır.

İkinci olarak, incelenen dönem itibarıyla, üretici fiyatlarındaki (ÜFE) artış, 
tüketici fiyatlarındaki (TÜFE) artışın sürekli altında seyretmektedir. Ayrıca, 
üretici fiyatlarındaki artış hızı, enerjideki (mazot), döviz kurlarındaki ve tarım 
dışı sektörlerdeki ücret artış hızının da altında kalmaktadır. Dolayısıyla, üretici 
fiyatlarında maliyetten kaynaklanması muhtemel artışların, tüketici fiyatlarına 
yansımadığı şeklinde bir yoruma açık hale gelmektedir. Kısacası, üreticiler 
karşılaştıkları maliyetlerindeki artışı, satış fiyatlarına (birebir) yansıtamamaktadırlar.

Son olarak, incelenen ürünlerden kırmızı et ve son yıllarda da sebzeler dışarıda 
bırakıldığında, 2003-2018 arasında Türkiye’de işlenmemiş gıda enflasyonu, 
tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile ölçülen fiyatlar genel düzeyindeki artışın altında 
seyretmektedir. Kırmızı et dâhil edildiğinde ise, işlenmemiş gıda enflasyonunun 
yüksek olmasının en temel sebebinin kırmızı etteki yukarı yönlü ciddi fiyat 
hareketlerinin olduğu gözlenmektedir. Son üç yılın özelinde ise taze sebze ve 
meyve fiyatları da genel enflasyonun üstünde seyretmektedir. 

Soru 4: Niçin böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyuldu?
Cevap: Bu çalışma ile mümkün olduğu kadar basit bir dil ve temel bir yöntemle 
son zamanlarda gündemden düşmeyen gıda enflasyonu tartışmalarına finansal 
okur-yazarlık açısından katkıda bulunmak istenilmiştir.

Türkiye’deki gıda fiyatlarındaki son yıllarda gözlenen artış gündemde önemli 
bir yer tutarken, bu çalışmada gıda fiyatlarındaki gelişmeler herkesin, özellikle 
de finansal okur-yazarlığı yüksek olmayan kesimlerin, anlayabileceği bir şekilde 
anlatılmak istenmiştir. Dolayısıyla, farklı gıda gruplarının bu süreçte nasıl hareket 
ettiğini gösterebilmek ve bu hareketlerin analizini yapmak da çalışmanın temel 
amaçlarındandır. Özellikle son yıllarda gerek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
(TCMB) çalışmalarında, gerek politik arenada, gerekse kamuoyunda gıda 
fiyatlarındaki artışa sıkça vurgu yapılmaktadır.
 
Dönem dönem çeşitli ürünlerdeki fiyat artışları gündeme gelmekte (kırmızı et, 
soğan, patates vb.), tarım ürünleri ithalatına vurgu yapılmakta, bakanlıklar ve 
hatta Cumhurbaşkanlığı seviyesinde konuya dair açıklamalar yapılmaktadır. 
Ancak bu açıklamalar, kimi zaman bazı ürünlere çokça da tarım ürünleri geneline 
referans vermekte ve özellikle de tüketici fiyatlarına yoğunlaşmaktadır. Fakat bu 
açıklamalarda, fiyat oluşum mekanizmalarının en önemli faktörlerinden birinin 
de üretici fiyatları olduğu çoğunlukla göz ardı edilmektedir. Bu sebeplerden 
dolayı, bu çalışmada hem tarım ürünü fiyatlarının nasıl oluştuğu incelenmekte 
hem de bahsi geçen fiyat gelişmeleri kolayca anlaşılabilir bir dil ile okuyucuya 
aktarılmaktadır.
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Soru 5: Öyleyse, enflasyonun ne olduğunu anlamaya çalışarak başlayalım: 
Enflasyon nedir?
Cevap: Enflasyon, en basit tanımıyla, genel fiyat düzeyindeki sürekli artış olarak 
tanımlanır. Genel fiyat seviyesi, TÜİK tarafından belirlenen ve ortalama bir ailenin 
ihtiyaç duyacağı 400 civarında1 ürünün bulunduğu bir mal sepeti içindeki ürünlerin 
fiyatındaki değişimin, her ay düzenli olarak ölçülmesiyle hesaplanır. Bahsi geçen 
bu mal sepetinin fiyatının sürekli artmasına enflasyon denir. Eğer hanelerin 
geliri enflasyondan fazla artmazsa, enflasyon artışı hanelerin reel alım gücünün 
düşmesi anlamına gelir. Yani, eğer fiyatlar artıyorsa her hane, bir önceki ay satın 
aldığı mal sepeti için bir sonraki ay daha fazla harcamak durumunda kalacaktır. 
Bunun doğal sonucu ise aynı miktar gelir ile artık daha az tüketim maddesi alabilen 
hanenin reel alım gücünün düşmesi olacaktır. 

Bir örnekle basitleştirmeye çalışalım: Diyelim ki bu ayın başında 1 kilogram beyaz 
peyniri 20 TL’ye aldınız. Önümüzdeki ayki 1 kilogramlık beyaz peynir ihtiyacınız için 
yastığınızın altına 20 TL koydunuz. Bir ay sonra yastığınızın altındaki 20 TL’yi alıp 
markete gittiğinizde 20 TL ile artık 750 gram beyaz peynir alabildiğinizi gördünüz. 
İşte bunun sebebi enflasyondur. Yani aynı miktar para ile (20 TL) artık daha az mal 
(750 gram peynir) satın alabilmeniz, 20 TL’nizin reel alım gücünün bir ayda yüzde 
25 azaldığı anlamına gelir.

Soru 6: Bahsi geçen sepetteki her ürün, enflasyonu aynı derecede mi 
etkiliyor?
Cevap: Hayır. Sepetteki her ürünün önemi, tüketimiyle orantılı bir biçimde 
ağırlıklandırılmaktadır. Mesela, ülkemizde ekmek hanehalkı için önemli bir 
tüketim maddesidir. Bu nedenle sepetteki ağırlığı fazladır. Ağırlıklar zaman içinde 
değişebilmektedir.

2016 2019

Endeks Endekse Katkısı (%) Endeks Endekse Katkısı (%)

Gıda Endeksi 23,68 23,29
Ekmek 2,38 10,05 2,11 9,08
Dana Eti 2,10 8,86 1,81 7,79
Koyun Eti 0,76 3,23 1,01 4,34
Tavuk Eti 0,87 3,67 0,88 3,79
Süt 0,58 2,44 0,67 2,87
Yumurta 0,59 2,49 0,68 2,92
Domates 0,85 3,57 0,82 3,50
Kuru Soğan 0,26 1,09 0,23 0,98
Patates 0,23 0,98 0,51 2,17
Kuru Fasulye 0,09 0,38 0,07 0,32
Nohut 0,05 0,22 0,05 0,21
Mercimek 0,08 0,35 0,09 0,37

1. TÜFE için bahsi geçen mal ve hizmet sepeti, her yıl fiyat gelişmelerinden dolayı yenilenmektedir. 2018 yılındaki endekste 407 mal ve hizmeti içerirken, 
2019 yılındaki endeks 418 mal ve hizmeti içerir. 2019 yılı için, 28.711 iş yeri ve 4.274 konuttan, her ay 544.256 fiyat derlemesi yapılarak
TÜFE hesaplanacak. http://www.tuik.gov.tr/HbGetir.do?id=30849&tb_id=7
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Yukarıdaki tabloda, başlıca gıda ürünlerinin 2016 ve 2019 yıllarında enflasyon 
sepetindeki ağırlıkları ve bu ürünlerin bahsi geçen yıllarda enflasyon sepetindeki 
Gıda Endeksi içindeki yeri sunulmuştur. Örneğin, 2016 yılında gıdanın genel 
enflasyon (TÜFE) içindeki payı yüzde 23,68 iken bu pay 2019 yılında 23,29’a 
gerilemiş durumdadır. Benzer şekilde, dana eti 2016 yılında enflasyon sepeti 
içinde yüzde 2,10’luk bir ağırlığa sahipken, bu ürünün 2016 yılındaki endekse 
katkısı yüzde 9 gibi oldukça yüksek bir orandadır.

Soru 7: Ben sadece bir tane enflasyon var sanıyordum. O halde gıda ve 
işlenmemiş gıda enflasyonu farkı nedir?
Cevap: Yukarıda enflasyonun ölçülmesi için her ay belirli bir sayıda üründen 
oluşan bir sepetin fiyatındaki değişimin izlendiğinden bahsedilmektedir. Mesela, 
2018 yılı için sepet, 407 tane üründen oluşmaktadır. Bu sepeti oluşturan ürünler, 
TÜİK tarafından ortalama bir ailenin ihtiyaçları dikkate alınarak seçilmektedir. 
İnsanlar birbirlerinden farklılaşsa da, hepimizin gıda, eğitim, barınma, ulaşım 
gibi temel ihtiyaçları vardır. Bu temel ihtiyaçların bir kısmı da gıda ürünlerinden 
oluşmaktadır. Gıda ürünleriyse kendi arasında işlenmiş ve işlenmemiş gıda diye 
ayrılmaktadır.

Örneğin, domates işlenmemiş bir gıda maddesidir ama domates salçası domatesin 
çeşitli süreçlerden geçirildiği işlenmiş bir üründür. Domatesin fiyatını üretim 
maliyetleri, mevsimsel değişimler, arz-talep dengesi, iklim etkileri vb. faktörler 
belirlemektedir. Domates salçasının fiyatını ise domatesin fiyatını belirleyen 
faktörlerin yanında, domatesin salçaya dönüşümü sürecinde harcanan işgücü, 
enerji, diğer girdilerin maliyetleri, stoklama, paketleme ve sevkiyat gibi faktörler 
de etkilemektedir. İşlenmiş ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki gelişmeleri ayrı ayrı 
ele alarak ve hangi grubun fiyatlar genel düzeyine nasıl etki ettiğini incelemek, 
enflasyonun nedenleri hakkında faydalı bilgiler verecektir. Dolayısıyla, bahsi geçen 
mal sepetindeki işlenmiş ve işlenmemiş gıda ürünlerinin aylık fiyat değişimlerinin 
hesaplanmasıyla bu ürün gruplarındaki enflasyon takip edilebilmektedir.

Soru 8: Gıda enflasyonu neden önemlidir?
Cevap: Dar gelirli haneler, gelirlerinin en büyük kısmını en temel ihtiyaçları 
için harcarlar. En temel ihtiyacımızsa şüphesiz gıdadır. Düşük gelirli hanelerin 
gelirlerinin büyük bir bölümünü gıdaya harcadıkları düşünüldüğünde gıda 
enflasyonunun artması insanları yoksullaştıran önemli bir faktör olarak ön plana 
çıkmaktadır. Ekler Bölümü’ndeki tabloda da görüldüğü üzere, yıllar içinde hanelerin 
ortalama geliri arttıkça, gıda harcamalarının toplam tüketimleri içindeki payı 
düşmektedir. Gelir dağılımının en altındaki yüzde 40’lık kesimi oluşturan dar gelirli 
haneler arasında gıda tüketiminin payı zaman içinde düşüş gösterse de, genel 
olarak oldukça yüksek yer tutmaktadır. Görüldüğü gibi bu pay 2002’den beri yüzde 
30 ile 40 arasındadır. Dolayısıyla da gıda enflasyonu dar gelirli hanelerin refahı 
için kritik önemdedir. Üstelik gıda ürünleri hanelerin zaruri ihtiyaçları olduğundan, 
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gıda fiyatlarındaki hızlı artış gıda tüketimini azaltmayacak, onun yerine hane 
bütçesinden gıdaya daha çok pay ayrılmasına yol açacaktır. Bu durumda haneler, 
gıda dışı ürünlere, mesela giyime, yaptıkları harcamaları düşürecektir. 

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ana Grup Ağırlıkları

Ana Harcama 
Grubu

Yıllar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Gıda ve alkolsüz 
içecekler 27,60 26,78 26,22 24,09 24,45 24,25 23,68 21,77 23,03 23,29

Alkollü içecekler 
ve tütün 5,31 5,90 5,21 5,07 5,29 4,82 4,98 5,87 5,14 4,23

Giyim ve ayakkabı   7,30 7,22 6,87 6,83 7,17 7,38 7,43 7,33 7,21 7,24

Konut 16,83 16,46 16,44 16,68 16,41 15,79 15,93 14,85 14,85 15,16

Ev eşyası 6,78 6,93 7,45 7,28 7,52 7,78 8,02 7,72 7,66 8,33

Sağlık 2,55 2,40 2,29 2,22 2,44 2,57 2,66 2,63 2,64 2,58

Ulaştırma 13,90 15,15 16,73 17,99 15,54 15,38 14,31 16,31 17,47 16,78

Haberleşme 4,94 4,64 4,60 4,64 4,70 4,38 4,42 4,12 3,91 3,69

Eğlence ve kültür 2,83 2,70 2,98 2,95 3,36 3,54 3,81 3,62 3,39 3,29

Eğitim 2,48 2,32 2,18 1,91 2,26 2,53 2,56 2,69 2,67 2,40

Lokanta ve oteller 5,51 5,89 5,63 6,18 6,58 6,98 7,47 8,05 7,27 7,86

Çeşitli mal ve 
hizmetler 3,97 3,61 3,40 4,16 4,28 4,60 4,73 5,04 4,76 5,15

Tüketici Fiyat Endeksi’nin Kapsamı
Madde sayısı 446 445 444 437 432 426 417 414 407 418

Çeşit sayısı 923 1154 1169 1083 968 945 924 910 895 895

İşyeri sayısı 26.132 26.478 27.335 27.243 27.432 27.198 27.886 27.386 28.015 28.711

Fiyat sayısı 372.427 370.485 388.597 383.069 389.944 390.984 408.093 400.772 415.000 544.256

Kira sayısı 3.985 3.993 4.176 4.252 4.265 4.290 4.281 4.275 4.274 4.274

Kaynak: http://tuik.gov.tr/HbGetir.do?id=30849&tb_id=7

Soru 9: Gıda fiyatların artması üretici (çiftçi) için iyi değil mi?
Cevap: İlk bakışta öyle görünüyor olabilir. Üreticinin eline geçen fiyatlar- kısaca 
üretici fiyatları- işin sadece bir yüzünü yansıtır. Fakat enflasyondaki genel artışla 
beraber üretimin maliyeti de artar. Aynı zamanda, üretimin maliyeti arttığı için 
enflasyon da artar. Yani nereden kaynaklanırsa kaynaklansın, enflasyondaki 
sürekli artış birbirini besleyen bir sarmala neden olabilmektedir.  Mesela, döviz 
kurlarındaki artış (yerli paranın değer kaybetmesi), enerji, gübre, zirai ilaç, tohum 
gibi girdi fiyatlarının da artmasına neden olarak üretimin maliyetini önemli ölçüde 
artırmaktadır.

Türkiye’de çiftçinin örgütlenmede güçlük yaşaması ve pazarlık gücünün yok 
denecek kadar az olması, ürününün fiyatını belirleyememesine, yani üretim 
maliyetlerini aynı oranda fiyatlara yansıtamamasına sebep olur. Bu durumda 
çiftçi, daha hızlı artan maliyetler karşısında reel olarak zorlanmaktadır. Yani, döviz 
kuru, enerji ve girdi fiyatları, çiftçinin reel kazancından çok daha hızlı artmaktadır.
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Soru 10: Peki, Dünya gıda fiyatları nasıl bir seyir izlemektedir? 
Cevap: Dünya gıda fiyatları, Dünya Gıda Örgütü’nün (FAO) belirlediği bir endeksle 
takip edilmektedir.  Aşağıda grafiği verilen bu endeks incelendiğinde dünya reel 
gıda fiyatlarının farklı dönemlerde farklı şekillerde seyrettiği açıkça görülmektedir. 
İlk kez 1974 yılında ciddi şekilde yükselen endeks, 1974-1987 arasında sürekli 
düşmüş; 1987-2004 arasında belli bir trend göstermeden dalgalanmıştır. Akabinde, 
2004’ten 2013’e kadar dünya gıda fiyatlarında hızlı bir artış gözlenmiştir. Son 
olarak, 2013-2015 arasındaki düşüşten sonra, dünya gıda fiyatları son üç yıldır 
yatay bir seyir izlemektedir. 

Kaynak: http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/

Soru 11: Dünya ve Türkiye gıda fiyatları endekslerini karşılaştırarak neler 
öğrenebiliriz? 
Cevap: FAO dünya gıda fiyat endeksi ile Türkiye gıda endeksini karşılaştırmak 
sağlıklı bir kıyas değildir. Şöyle ki;

i) FAO dünya gıda fiyatı endeksi, sadece dünyada uluslararası ticarete konu olan 
ürünlerin uluslararası piyasalarda işlem gören fiyatlarından oluşmaktadır. Ticarete 
konu olmayan gıdaların fiyatları, bu endekse dâhil değildir. Ayrıca dünyanın farklı 
ülkelerindeki insanların beslenmesinde önemli rol oynayan pek çok ürün, dünya 
gıda ticaretinde çok az yer tutmaktadır. Mesela, pirinç bunlara bir örnektir. En 
büyük üretici ve tüketici ülkeler olan Çin ve Hindistan, kendi pirinç iç pazarlarını 
dünya ticaretine kontrollü olarak bütünleştirmiştir. 

ii) Uluslararası gıda ticaretinde ve dünya gıda fiyatları endeksinde önemli 
rol oynayan ürünler ile Türkiye gıda endeksindeki ürünlerin ağırlıkları 
farklılaşabilmektedir. Din, kültür, coğrafya ve benzeri faktörlerin beslenme 
alışkanlıklarını belirlediğini düşündüğümüzde dünya gıda endeksine dâhil edilen 
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ürünlerin bazıları Türkiye’deki beslenme alışkanlıklarının bir parçası değildir. 
Domuz eti, buna en güzel örneklerden biridir.

iii) En önemlisiyse, dünya gıda fiyatlarının aslında piyasada oluşmadığı gerçeğidir. 
Ülkeler, kendileri için önemli olan tarım ürünlerinin fiyatlarına, korumacı politikalarla 
ciddi şekilde müdahale etmektedir. Bu nedenle, günümüzdeki dünya gıda fiyatları, 
gıda ve tarım ürünleri ticaretinin serbest piyasa koşullarında yapılacağı bir 
dönemde oluşacak fiyatlara göre oldukça düşüktür. Çünkü dünyadaki ülkelerin 
çoğu, serbest piyasa koşullarında rekabetçi olamayacakları tarım ürünlerinde iç 
pazarını dünya rekabetinden korumaktadır. Bu ülkelere Türkiye de dâhildir. Örneğin, 
Türkiye için buğday ve et ürünleri bu kapsama girmektedir. Dolayısıyla, dünya 
gıda endeksi diye bahsettiğimiz endeks, sadece dünya gıda ve tarım ticaretine 
konu olan ürünlerin ve söz konusu bu ürünler içinden de ülkelerin en rekabetçi 
oldukları ürünlerinin fiyatıdır. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri bazı tahıllar ve 
kırmızı ette son derece rekabetçidir. Aynı şekilde, Avrupa Birliği, Japonya, Türkiye 
ve diğer bazı ülkeler bu ürünlerde iç pazarlarını sübvanse etmeselerdi, dünya 
mısır ve kırmızı et fiyatları bugünkünden çok daha yüksek olabilirdi. 

Soru 12: Türkiye’de gıda ve hizmet enflasyonu zaman içinde nasıl 
seyretmektedir? 
Cevap: 

Genel enflasyonu bileşenlerine ayırmak, hangi grubun genel enflasyonda daha 
fazla artışa ve de oynaklığa yol açtığının saptanmasına yardım edecektir. Grafikte 
tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve onun alt bileşenlerinden ikisi olan “gıda ve alkolsüz 
içecekler” ve “hizmet” kategorilerindeki fiyat artışlarının seyri sergilenmiştir. 2005, 
2012 ve 2016 yılları hariç, gıda ve alkolsüz içecekler enflasyonu, genel enflasyonun 
üzerinde seyretmektedir. Özellikle de 2016 yılından itibaren gıda enflasyonunda 
oldukça hızlı ve sert bir artış gözlenmektedir. Yani “gıda ve alkolsüz içecekler” 
kategorisi Türkiye’deki genel enflasyonu yukarı itmektedir.
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Soru 13: Türkiye’deki gıda endekslerindeki gelişmeler nasıl seyretmiştir?
Cevap: Gıda fiyat endeksini bileşenlerine ayırıp hem genel tüketici fiyat 
endeksiyle hem de kendi içinde kıyaslamak, gıda enflasyonunu yönlendiren 
ürün grupları hakkında önemli bilgiler verecektir. Aşağıdaki grafiğin açıkça ortaya 
koyduğu üzere işlenmemiş gıda fiyatlarındaki artış özellikle de 2010’dan sonra 
hem genel enflasyonun hem de genel gıda enflasyonun üzerinde seyretmektedir. 
Ayrıca işlenmemiş gıda enflasyonunun diğer gruplara göre daha dalgalı olduğu 
da görülmektedir. 

Soru 14: İşlenmemiş gıda endeksinin dalgalanmasına en çok neden olan 
gıdalar hangileridir?
Cevap: İşlenmemiş gıdalar içinde fiyatı en fazla artan iki grup, et ve taze sebzedir. 
Kırmızı etin fiyatı, yıl içinde yüksek seyrederken sebze fiyatları mevsimsellikten 
dolayı yıl içinde aşırı dalgalanmaktadır. İşlenmiş gıdalar (çikolata ve şekerlemeler) 
ise fiyatları en az artan ürünlerdir. 

Soru 15: Gıda enflasyonuna yol açan talep yönlü etkenler nelerdir?
Cevap: Bir ülkede kişi başına düşen gelir arttıkça (diğer koşullar değişmediği 
sürece), mallara olan talep de artacaktır. Bir malın talebinin artması aslında 
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(yine diğer koşullar değişmediği sürece) fiyatının da artması demektir. Mesela 
son yıllarda kırmızı et fiyatlarındaki artışın sebeplerinden biri mili gelirdeki artıştan 
kaynaklanan talep yönlü etkidir. Gerçekten de 2008 ve 2018 yıllarındaki ekonomik 
daralmanın dışında Türkiye’de kişi başı nominal gelir sürekli artmaktadır. Talebi 
artıran bir diğer faktör nüfustaki artıştır. Nüfus arttıkça gıdaya olan talep artacak 
ve beraberinde gıda fiyatları da artacaktır. Mesela, dünya ölçeğinde geçtiğimiz 
yıllarda gözlenen gıda fiyatlarındaki artışın başlıca sebeplerinden birinin, Çin ve 
Hindistan gibi kalabalık ülkelerin hızlı gelir artışı ve buna paralel olarak bu ülkelerin 
gıda taleplerindeki artış oluğu ileri sürülmüştür. Diğer yandan, Türkiye’deki Suriyeli 
mültecilerin de benzer bir etki yarattığı öne sürülebilir. 

Soru 16 : Gıda enflasyonuna yol açan arz yönlü etkiler nelerdir?
Cevap: Bir malın arzının yani üretim miktarının düşmesi o malın fiyatının 
artmasına neden olur. Arz yönlü baskıların en temel nedeni, maliyetteki artışlardır. 
Örneğin döviz kuru, enerji, tohum, yem, zirai ilaç ve gübre fiyatlarındaki artış, 
üretimde kullanılan bu girdilerin maliyetini artırır. Eğer çiftçi artan maliyetin 
altından kalkamıyorsa, yani üretim maliyetlerini satış fiyatlarına yansıtamıyorsa 
üretim miktarını düşürecektir. Örneğin, 2018 yılı, özellikle de kurlardaki artıştan 
kaynaklanan bu tür etkilerin kuvvetli olarak yaşandığı bir yıl olmuştur. 

Arzı etkileyen bir başka temel etken iklimsel değişimlerdir. Kuraklık, sel, dolu, don 
ve benzeri aşırı hava olayları üretimi ciddi derecede etkilemektedir. Son olarak, 
gerek iklimsel gerekse başka nedenlerden kaynaklanan “beklenti” değişimleri de 
arzı değiştiren bir etkendir. Örneğin, önümüzdeki yıl kuraklık bekleyen üreticiler, 
eğer ürünü uygunsa, bu yıl ürettikleri ürünleri stoklayıp önümüzdeki yıl daha 
yüksek fiyattan satmayı bekleyebilmektedirler.

Burada bahsettiğimiz arz ve talepten kaynaklanan iki temel sebebin dışında bazı 
ürünlerin fiyatlarının uluslararası piyasalarda belirleniyor olması da fiyatlarda 
istenmeyen dalgalanmalara yol açabilmektedir. Bu nedenle de fiyatı uluslararası 
piyasalarda belirlenen ürünlerin fiyatlarını hükümetler çeşitli korumacılık 
yöntemleriyle dengelemeye çalışmaktadır.
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Soru 17 : Tarımsal üretimde kullanılan girdilerin maliyetleri nasıl değişmiştir?
Cevap: Tarımsal üretimde kullanılan girdilerin başında mazot, gübre, yem, zirai 
tarım ilacı ve işgücü gelmektedir. İncelenen dönemde söz konusu bu girdilerin 
fiyatlarında sürekli ve hızlı bir artış gözlenmektedir. Bu artışın en önemli nedeni 
kuşkusuz Türk Lirası’nın sürekli değer kaybetmesidir. Mazot ve benzin gibi enerji 
girdisi fiyatlarının Amerikan Doları üzerinden belirlenmesi ve enerji fiyatlarındaki 
artışın yurt dışından ithal edilen gübre, zirai ilaç gibi diğer girdilerin ve 
hammaddelerinin fiyatlarını yükseltmesi, tarımsal üretimin maliyetini de sürekli 
yükseltmektedir. Aşağıda bu gelişmeler detaylı bir şekilde incelenmektedir. Ama 
önce döviz kurlarındaki gelişmelere göz atalım.

Soru 18: Döviz kurlarındaki artış (TL’nin değer kaybetmesi) maliyetleri ve 
gıda fiyatlarını nasıl etkilemektedir?
Cevap: Bilindiği üzere, enflasyonda son iki yılda gözlenen artışın birinci nedeni 
döviz kurlarındaki artıştır. Kurlardaki (nominal) artış aşağıdaki grafikte de açıkça 
görülmektedir. Ancak kur ve gıda fiyatları ilişkisi sadece maliyetler aracılığıyla 
değil, ihracat kanalıyla da geçişkenlik göstermektedir. Türkiye’nin ihracatçı olduğu 
işlenmemiş taze sebze ve meyvelerdeki son aylardaki yüksek enflasyon, genelde 
sadece kur artışının üretim maliyetleri üstündeki baskısı ile açıklanmaktadır. 
Hâlbuki kur artışı, Türkiye’nin yurt dışına sattığı bu ürünlerin fiyatını, çoğunlukla 
Doğu Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri gibi alıcı durumunda olan ülkeler için 
düşürmüştür. Nitekim TÜİK dış ticaret verilerine göre, TL’nin değer kaybetmeye 
başladığı 2017’den beri Türkiye’nin taze sebze ve meyve ihracatı dolar bazında 
artmaktadır. Devalüasyon nedeniyle ihracatın artması olağan bir gelişmedir. 

Soru 19: Tüketici ve sanayi fiyat endekslerindeki karşılaştırmalı analiz 
bize enflasyon hakkında nasıl bilgiler verir?

Cevap: Sanayi üretim endeksi ve TÜFE beraber aynı grafikte sergilenmiştir. 
Aşağıdaki grafikte de görüldüğü üzere TÜFE ile sanayi ürünleri üretim endeksi 
2018 haricinde beraber hareket etmektedirler. Yani, sanayi ürünlerindeki maliyet 
artışı ile TÜFE’deki artış birbirlerine yakın gerçekleşmiştir. 2018 sanayi üretim 
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endeksinin TÜFE’den daha hızlı artması ise kur şokunun tüketici fiyatlarından 
önce sanayi ürünlerinde kendini hissettirdiğini göstermektedir. Yukarıda da 
gösterildiği gibi işlenmemiş gıda fiyatlarındaki artışın 2009’dan beri TÜFE’nin 
üstünde seyretmesinden dolayı, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki artışı sadece 
sanayi girdilerinin maliyetiyle açıklamak güçtür. 

Soru 20: Mazot, gübre, yem ve işgücü maliyeti nasıl seyrediyor?

Cevap: Aşağıda mazot, gübre yem ve emek maliyetlerinde yıllar içindeki 
gelişimeler sanayi endeksi ile endekslenerek gösterilmektedir.

Mazot: Aşağıdaki ilk grafikte çiftçinin temel enerji kaynağı olarak kullandığı 
mazotun 2015 fiyatlarıyla reel dönüşümü yapılmış fiyatının değişimi gösterilmiştir. 
2003 yılında 3 TL’nin biraz üzerinde seyreden reel mazot fiyatları 2013 yılına 
kadar yukarı yönlü bir trend izlemiş ve 5 TL’nin üzerine çıkmıştır. Mazotun reel 
fiyatı 2013-2015 arasında ve 2015’den beri de 4 TL civarında dalgalanmaktadır.

Gübre: Çeşitli gübre fiyatlarındaki değişimlerin gösterildiği grafikte son yıllarda 
gübre fiyatlarındaki seyrin mazot fiyatıyla tam paralel seyretmediği görülmektedir. 
Genel olarak, gübre fiyatlarında 2003-2008 arası sürekli bir artış, 2008-2010 arası 
düşüş, 2010-2012 arası hızlı bir artış ve 2012’den sonra da düşüş gözlenmektedir. 
Ayrıca, gübre fiyatlarındaki artışın, 2014’den beri de sanayi endeksindeki artışın 
gerisinde kaldığı görülmektedir. 
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Yem: Hayvan yemini oluşturan gıda ürünleri, yem türüne göre değişmekle 
birlikte bu yemlerde çeşitli miktarlarda ithal girdiler de kullanılmaktadır (mısır ve 
soya gibi). Aşağıdaki grafikten de görüldüğü gibi 2006 yılından itibaren dünya 
fiyatlarındaki artışa paralel olarak (bakınız Soru 10) Türkiye’deki yem fiyatlarının da 
artmaya başladığı gözlenmektedir. 2013’teki artışsa dünya fiyatlarındaki artıştan 
değil, Doların TL karşısında değerlenmesinden kaynaklanmaktadır. İlerleyen 
bölümlerde (Soru 22 ve 23) tartışılacağı gibi yem fiyatlarındaki bu artışlar, et ve süt 
üreticilerinin karlılığını etkilemiş ve zaman zaman süt ineklerinin verimli ömürlerini 
doldurmadan erken kesime gönderilmesine (literatürde “herd liquidation” olarak 
adlandırılmaktadır) neden olmuştur.    

Emek: Göz önünde bulundurulması gereken bir başka girdi kalemi de emek maliyetleridir. 
Türkiye’deki tarımsal üretimin çoğu dünya genelinde de olduğu gibi, kendi hesabına 
çalışan çiftçiler ve aileler, yani aile işletmeleri tarafından gerçekleştirilir. Dolayısıyla da 
tarımdaki emek maliyetlerini doğrudan yansıtacak bir ücret verisi yoktur. Alternatif olarak, 
asgari ücret ve sanayideki emek maliyetlerinin yıllar içindeki endekslenmiş değerleri 
hesaplanmıştır. Bu değerler tarımdaki emek maliyetlerinden ziyade tarımla uğraşanlar 
için fırsat maliyetini, yani alternatif kazanç imkânlarının getirisini göstermektedir. Tarım 
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dışı ücretler arttıkça tarım sektöründe kendi hesabına çalışanların tarımsal üretimden 
bekledikleri kazanç artmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Enflasyon Raporu’nda2 da gösterildiği üzere 
asgari ücret ve asgari ücretin (±200 TL) civarında çalışanların toplam ücretli ve 
yevmiyeli çalışanlara oranı oldukça yüksektir yüzde 35 dolayında) ve bu oran 2014 
yılından beri de artmaktadır.

Dolayısıyla da asgari ücretin seyri, tarım ürünlerini işleyen ve pazarlayan firmaların 
emek maliyetleri açısından önemli bir göstergedir. Aşağıdaki grafikte de gösterildiği 
üzere 2011 ve 2018 yılları hariç reel emek maliyetleri artış göstermiş; 2003 yılından 
beri de birikimli olarak en az yüzde 66 artış göstermiştir. Yapılan akademik çalışmalar, 
kayıtdışı ve asgari ücretin altında çalışanların ücretlerinin de asgari ücret artışlarından 
etkilenerek asgari ücretle beraber arttığını göstermiştir (Pelek 2018).

Not: AÜ, Asgari ücretin kısaltmasıdır.

Alternatif olarak, TÜİK’in saatlik ortalama sanayii kazanç endeksine bakıldığında da 
benzer bir sonuç görülmektedir.

Soru 21: Seçilen farklı ürün gruplarının fiyatlarındaki değişimler nasıl 
gerçekleşmiştir?
Cevap: Bu bölümde, seçilmiş belli başlı ürünlerin fiyatlarındaki gelişmeler 
incelenmiştir. Yukarıda tespit edildiği gibi işlenmemiş gıda fiyatları, üretim 
girdilerinden daha hızlı artmaktadır. Bunun tek istisnası, fırsat maliyeti olarak 

2. https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/fc0df7d2-0bf5-4969-8e0a-27246d6cc170/Kutu+4.1_2018-4.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOT-
WORKSPACE-fc0df7d2-0bf5-4969-8e0a-27246d6cc170-mr9dpA7
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değerlendirilebilecek ücretlerdir. Dolayısıyla, bu bölümde tüketici fiyatlarındaki hızlı 
artışı açıklayabilecek diğer bir neden olan aracılık ve pazarlama marjlarına dikkat 
çekebilmek için perakende fiyatlarıyla beraber çiftçinin eline geçen fiyatlar aynı 
grafikte gösterilmiştir. Tutarlılık açısından da tüm fiyatlar sanayi üretim endeksi ile 
endekslenmiştir. Böylece, her ürünün fiyat hareketinde gözlenen farklılaşma, farklı 
ürünlerde belki de farklı etkenlerin varlığına dair ipuçları ortaya koyabilecektir. 

Hayvansal Ürünler Grubu
Soru 22: Kırmızı etin fiyatı zaman içinde nasıl değişmektedir?
Cevap: Kırmızı etin büyük kısmı dana etidir. 2015 yılı sonuna kadar dana etinin fiyatı, 
genel fiyat seviyesinden daha hızlı artmıştır. Bu yönüyle dana eti, en fazla ön plana 
çıkan gruptur. Üretici ve tüketici fiyatlarının beraber sunulduğu aşağıdaki grafiğe 
bakıldığında hem tüketici fiyatlarındaki ciddi artış hem de üretici fiyat artışlarının 
tüketici fiyat artışlarının sürekli altında seyrettiği gözlenmektedir.

Grafiğe bakıldığında, 2009 yılının ikinci yarısında başlayan hızlı bir fiyat artışı dikkati 
çekmektedir. 2010 yılının sonlarında en yüksek seviyesine ulaşan kırmızı etin 
tüketici fiyatları, 2011 yılında düşmekte ve 2014 yılının ikinci yarısına kadar sabit 
kalmaktadır. Görüldüğü üzere, 2011-2014 arasında kırmızı etin tüketici fiyatları, 
2003-2008 yıllarına göre düşmesine rağmen, tüketici fiyatları 2003-2008 fiyatının 
üzerinde yeni bir dengeye ulaşmaktadır. 2014 yılının ikinci yarısında tekrar artmaya 
başlayan kırmızı etin tüketici fiyatları, 2016 yılının ilk aylarına kadar yükselmiş, 
daha sonra dalgalı bir seyir izlemiştir. Nihayetinde 2017 yılının 3. çeyreğinden 
itibaren hızlı bir düşüş trendine girmiştir.

Kırmızı etin üretici fiyatına bakıldığında ise 2014 yılından başlayarak, kırmızı etin 
tüketici fiyatıyla arasındaki makasın sürekli açıldığı ve bu makasın 2011 yılından 
sonra hızlandığı görülmektedir. Bir diğer ilgi çekici görüntüyse, tüketici fiyatlarının 
üretici fiyatlarından daha önce artmaya başlamasıdır. Eğer üretici fiyatlarından 
tüketici fiyatlarına bir maliyet geçişi söz konusu olsaydı, tüketici fiyatlarının üretici 
fiyatlarını gecikmeli olarak takip etmesini gözlemlerdik. Hâlbuki biz neredeyse tam 
tersini gözlemlemekteyiz. Örneğin, tüketici fiyatları 2010 yılının ortasında en yüksek 
seviyeye ulaşırken, üretici fiyatları 2010 yılının sonunda en yüksek noktasına 
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ulaşıyor. 2014 yılında gerçekleşen hızlı artışın nedeni ise gelirin hızlı artmasından 
kaynaklanan talep artışıdır.

Sığır Döngüsü: 2009 yılında başlayan hızlı fiyat artışının temel nedeninin 
“sığır döngüsü” (cattle cycle) olabileceği düşünülmektedir (Özertan vd. 2015). 
Üreticiler, 2006-2008 arasındaki yem fiyatlarındaki artışı hayvan fiyatlarına 
yansıtamamışlardır. Bu nedenle, artan maliyetlere karşın süt fiyatlarını artıramayan 
üreticiler, üretimden vazgeçip hayvanları erken kesime göndermişlerdir. Hayvan 
arzındaki bu ani artış, ilk etapta et fiyatlarının düşmesine neden olmuşsa da anaç 
hayvan sayısının ileriki yıllarda yetersiz kalması nedeniyle kırmızı et arzındaki 
düşüş, 2009 yılının ortasından itibaren kırmızı etin tüketici fiyatlarının hızlıca 
artmasına neden olmuştur. 

Not: 2009-2010 arasında ilk defa hem ithalata izin verilmiş hem de mezbaha dışı kesimler kayıt altına 
alınmıştır.

Yukarıdaki grafik, Türkiye’deki kırmızı et üretiminin yıllar içindeki gelişimini 
göstermektedir. Öncelikle, 2009 yılından sonra grafikte gözlenen dikkat çekici 
artışın en önemli sebeplerinden birinin, 2010 yılı itibarıyla kesimlerin mezbahalarda 
yapılmasından dolayı, daha önce kayıtdışılığın önemli miktarda olduğu sektörde, 
kesimlerin kayıt altına alınması olduğu belirtilmelidir. 

Öte yandan, fiyatlarda 2010 yılının ikinci yarısından sonra ve 2016 yılının son 
çeyreğinde gözlemlenen hızlı düşüşün en temel sebebinin canlı hayvan ithalatının 
artmasıyla et arzının artması olduğu düşünülmektedir. Keza, 2010-2011’de toplam 
280,387 baş hayvan (135,757 ton/canlı) ve 161,389 et (karkas) ithal edilmiştir. 
Benzer şekilde, 2016-2017’de toplam 523,203 baş hayvan (162,590 ton canlı) 
ithalatı gerçekleşmiştir (TİGEM, 2017).3
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Grafiğe bakıldığında, 2009 yılının ikinci yarısında başlayan hızlı bir fiyat artışı 
dikkati çekmektedir. 2010 yılının sonlarında en yüksek seviyesine ulaşan kırmızı 
etin tüketici fiyatları, 2011 yılında düşmekte ve 2014 yılının ikinci yarısına kadar 
sabit kalmaktadır. Görüldüğü üzere, 2011-2014 arasında kırmızı etin tüketici 
fiyatları, 2003-2008 yıllarına göre düşmesine rağmen, tüketici fiyatları 2003-
2008 fiyatının üzerinde yeni bir dengeye ulaşmaktadır. 2014 yılının ikinci 
yarısında tekrar artmaya başlayan kırmızı etin tüketici fiyatları, 2016 yılının ilk 
aylarına kadar yükselmiş, daha sonra dalgalı bir seyir izlemiştir. Nihayetinde 
2017 yılının 3. çeyreğinden itibaren hızlı bir düşüş trendine girmiştir.

Kırmızı etin üretici fiyatına bakıldığında ise 2014 yılından başlayarak, kırmızı 
etin tüketici fiyatıyla arasındaki makasın sürekli açıldığı ve bu makasın 2011 
yılından sonra hızlandığı görülmektedir. Bir diğer ilgi çekici görüntüyse, tüketici 
fiyatlarının üretici fiyatlarından daha önce artmaya başlamasıdır. Eğer üretici 
fiyatlarından tüketici fiyatlarına bir maliyet geçişi söz konusu olsaydı, tüketici 
fiyatlarının üretici fiyatlarını gecikmeli olarak takip etmesini gözlemlerdik. 
Hâlbuki biz neredeyse tam tersini gözlemlemekteyiz. Örneğin, tüketici fiyatları 
2010 yılının ortasında en yüksek seviyeye ulaşırken, üretici fiyatları 2010 yılının 
sonunda en yüksek noktasına ulaşıyor. 2014 yılında gerçekleşen hızlı artışın 
nedeni ise gelirin hızlı artmasından kaynaklanan talep artışının da buradaki 
artışa katkı sağlıyor olması aslında beklenebilen bir sonuçtur.

Sığır Döngüsü: 2009 yılında başlayan hızlı fiyat artışının temel nedeninin 
“sığır döngüsü” (cattle cycle) olabileceği düşünülmektedir (Özertan vd. 
2015). Üreticiler, 2006-2008 arasındaki yem fiyatlarındaki artışı hayvan 
fiyatlarına yansıtamamışlardır. Bu nedenle, artan maliyetlere karşın süt 
fiyatlarını artıramayan üreticiler, üretimden vazgeçip hayvanları erken kesime 
göndermişlerdir. Hayvan arzındaki bu ani artış, ilk etapta et fiyatlarının 
düşmesine neden olmuşsa da anaç hayvan sayısının ileriki yıllarda yetersiz 
kalması nedeniyle kırmızı et arzındaki düşüş, 2009 yılının ortasından itibaren 
kırmızı etin tüketici fiyatlarının hızlıca artmasına neden olmuştur. 
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Yukarıdaki grafik, Türkiye’deki kırmızı et üretiminin yıllar içindeki gelişimini 
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Kaynak:https://biruni.tuik.gov.tr/disticaretapp/disticaret.zul?param1=21&param2=0 &sitcrev=0&isicrev=0&sayac=5802

Soru 23: İnek sütü fiyatı nasıl değişmiştir?

Cevap: Sütteki fiyat gelişmeleri analiz edildiğinde 2011 yılının son çeyreğine 
kadar azda olsa aşağı yönlü bir eğilim gözlemlenmektedir. Görüleceği üzere, 
2003’ten 2006 yılının ikinci çeyreğine kadar hızlı düşen sütün tüketici fiyatları, 
2006 yılının yarısından 2011 yılının başına kadar belli bir bant içinde dalgalanmış, 
2011 yılının üçüncü çeyreğinden sonra nispeten daha dar bir marj içinde sabit 
kalmaya devam etmiştir. 

İnek sütünün üretici fiyatlarına bakıldığında çok ilgi çekici bir görüntüyle 
karşılaşılmaktadır. Yem fiyatlarındaki artışın sütün üretici fiyatına nerdeyse hiç 
yansımaması ve üretici fiyatlarının reel olarak 1 TL (2015 fiyatlarıyla) civarında 
sabit kalması dikkat çekici bir durumdur.

3. https://www.tigem.gov.tr/WebUserFile/DosyaGaleri/2018/2/a374cc25-acc1-44e8-a546-63b4c8bce146/dosya/2017%20TIGEM%20
HAYVANCILIK%20SEKTOR%20RAPORU.pdf
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Soru 24: Yumurta fiyatı nasıl değişmiştir?

Cevap: Grafiğe bakıldığında tüketici fiyatlarının yıl içi fiyatlarında ciddi 
dalgalanmalar görülmesine karşın, genel olarak fiyatlarda yukarı yönlü hafif 
bir trend görülmektedir. Ancak büyük tavuk çiftliklerinde üretilen yumurtanın 
fiyatındaki dalgalanmayı anlamlandırmak güçtür. Bu durum, 2013 öncesi fiyat 
verisine kuşkuyla bakılmasına neden olmaktadır. Uzun yıllar boyunca üretici ve 
tüketici fiyatlarının aynı seviyede seyrettiğine inanmak da oldukça güçtür. Diğer 
yandan, 2013 sonrasında iki fiyat serinin birbirinden bağımsız hareket etmesi 
oldukça dikkat çekicidir. Yani tüketici fiyatları ile üretici fiyatları arasında ilişki bu 
dönem sonrası olukça ayrışmış gibidir.

 

Sebze ve Meyve Grubu    

Daha önce de değinildiği gibi sebze ve meyve grubunu “yaş ve depolanabilen” 
ürünler diye ayırmayı tercih ettik. “Taze sebze” grubundan domatesi seçtik. Bu 
gruptaki beklenti, fiyatların daha çok mevsimsel olarak değiştiğini göstermektir.

Soru 25: Domates fiyatı nasıl değişmiştir?

Cevap: Aşağıda domatesin iki farklı döneme ait üretici ve tüketici fiyat 
gelişmeleri incelenmektedir. Birinci grafik, domates fiyatlarını bütün yıllar itibarıyla 
ele almaktadır. Beklendiği gibi grafik, tüketici fiyatının ciddi şekilde mevsimsellik 
etkisinde seyrettiğini gözler önüne sermektedir. Üretici fiyatları, 2009 yılına kadar 
domatesin arzının arttığı yaz mevsiminde istisnasız olarak 1 TL’nin biraz üstüne 
seyretmektedir. Bununla beraber gene aynı dönemler için üretici fiyatları 1 TL’nin 
biraz altında dengelenmektedir. Domatesin tüketici fiyatlarının 2009 yılının 2. 
yarısından başlayarak artmaya başladığı ve arzın arttığı yaz mevsiminde bile reel 
olarak 1,5 TL civarında dengelendiği ve 2017 yılından itibaren ise 2 TL seviyesini 
test ettiği gözlemlenmektedir. 
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Üretici fiyatlarının daha sağlıklı verisine sahip olduğumuz 2014 yılı ve sonrasında 
ise tüketici ve üretici fiyatları arasındaki makasın, tüketici fiyatları lehine arttığını 
gözlemlenmektedir. İncelenen dönem itibarıyla üretici fiyatlarının reel olarak 
ortalama 1 TL’de dengelendiği görülmektedir. Aşağıdaki grafik, domates 
fiyatlarında, üretici fiyatlarının tüketici fiyatlarını yukarı itmesinden ziyade fiyat 
artışının tüketici fiyatlarında başlayıp üretici fiyatlarına sirayet ettiği izlenimini 
vermektedir.

Depolanabilen Sebzeler: Depolanabilen sebzeler, taze sebzelerden farklı 
olarak, stokçuluk gibi, tedarik zincirinden kaynaklanan problemler nedeniyle de 
farklı fiyat hareketleri sergileyebilmektedirler. Kuru soğan ve patates fiyatlarındaki 
son aylardaki hızlı artıştan dolayı, bu ürünlerin fiyat hareketleri aşağıda detaylı 
incelenmiştir. 

Soru 26: Kuru soğan ve patates fiyatları fiyatı nasıl değişmiş?
Cevap: 2011 yılından sonra bu ürünlerin üretici ve tüketici fiyatları arasındaki 
marj açılmaktadır. Ayrıca tüketici fiyatlarındaki artışın nedeni kesinlikle üretici 
fiyatlarından kaynaklanmamaktadır. Hem kuru soğan hem de patates fiyat 
grafiklerinden açıkça gözlendiği gibi tüketici fiyatlarında zaman zaman gözlenen 
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artışın sebebi iklim koşullarından kaynaklanan arz yönlü bir durum olma ihtimali 
çok yüksektir. İklim koşullarından kaynaklanan tüketici fiyat artışlarının kuru soğanda 
daha sert patatesteyse nispeten daha yumuşak gerçekleştiği gözlenmektedir. 

Patates için 2013-2015 yılları arasına, kuru soğan içinse 2009 ve 2015 yıllarının 
son çeyreğine bakıldığında stokçuluğu tetikleyen maliyetten kaynaklı bir etkinin 
muhtemel olabileceği ileri sürülebilmektedir. Ne var ki bu etkinin ne olduğunu 
gözlemlemek ve bu konuda bir yargıda bulunmak elimizdeki verilerle mümkün 
olmamaktadır. Diğer yandan stokçuluktan kaynaklanan fiyat artışlarını sadece 
bazı dönemler de gözlemleyebiliyor olmak da dikkat çeken bir noktadır.

Tok vd. (2018) fiyat.tarimziraat.com forumundan topladıkları karşılıklı yazışmaları 
fiyatlarla karşılaştırmış ve küçük ölçekli tüccarların kısa vadeli (3 aylık için) olsa da 
fiyatları anlaşarak patateste yüzde 24, soğanda yüzde 34, limonda yüzde 12 ve 
elmada ise yüzde 4 artırabildiklerini göstermiştir.

Soru 27: Baklagillerdeki fiyat nasıl değişmiş?
Cevap: Aşağıda Türkiye’de çok tüketilen üç bakliyatın (nohut, mercimek ve kuru 
fasulye) fiyatlarındaki yıllar içindeki değişim sunulmuştur. Üç ürünün de ortak yanı, 



40

üretici ve tüketici fiyatlarının ortak hareket etmemesidir. Bu dönemde, bu üç ürünün 
de tüketiminde kayda değer bir değişim olmamıştır. Bu üç ürün de işlenmeden 
basit bir şekilde paketlenip satılmaya devam edilmektedir. Ancak, örneğin üreticinin 
eline geçen nohut fiyatları 2003-2011 arasında 2 TL civarında dalgalanmasına 
rağmen, tüketicinin ödediği fiyatlar yavaş yavaş 4TL seviyesinden 6 TL seviyesine 
çıkmıştır. Daha sonra da tüketici fiyatlarındaki artışlar hep üretici fiyatından yüksek 
gerçekleşmiştir. Kırmızı mercimek fiyatlarında da benzer bir durum söz konusudur, 
ancak kırmızı mercimek tüketici fiyatlarındaki dalgalanma, nohut fiyatlarından da 
fazladır. Kuru fasulye fiyatlarında ise üretici ve tüketici fiyatları arasındaki kopukluk 
daha da fazladır.

Bu üç bakliyat fiyatının, bir başka ortak noktası da üretici fiyatlarındaki kısa süren 
pozitif şokların tüketici fiyatlarında uzun süre etkisini göstermesidir. Örneğin, nohut 
üretici fiyatındaki Haziran 2008’deki 50 kuruşluk artış, tüketici fiyatına 1,2 TL olarak 
yansımıştır. Üstüne üstlük, tüketici fiyatlarındaki artış, üretici fiyatlarından önce 
başlayıp sonra sona ermiştir. Benzer şekilde kuru fasulye üretici fiyatlarında Eylül-
Aralık 2013 arasında gerçekleşen 1,3 TL’lik artış, tüketici fiyatına 2,3 TL olarak 
yansımış ve kuru fasulyenin tüketici fiyatları, üretici fiyatları düşmeye başladıktan 
sonra da artmaya devam etmiştir. Yukarıda verdiğimiz örnekler bu ürünlerdeki 
aracıların stokçuluk yaparak fiyatları kendi lehlerine manipüle ettiğine işaret 
etmektedir.
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Sonuca Gelirken

Soru 28: Bu çalışmanın yazarlarına göre Türkiye’deki işlenmemiş gıda 
fiyatlarından kaynaklanan enflasyonun yapısal sebepleri nelerdir? 
Cevap: Kaynakların etkin kullanımı, hem tarımsal üretimi hem de tarım ürün 
fiyatlarını uzun vadede etkiler. Ancak son yıllardaki gıda fiyatı enflasyonunun 
sebeplerini daha çok kısa vadeli faktörlerde aramak gerekmektedir. Çünkü fiyat 
artışları uzun vadeli tarım politikasının etkilerinden ziyade kur artışından kaynaklanan 
maliyet etkisinden ve bazı ürünlerde de aracıların marjlarının artmasından kaynaklı 
fiyat artışlarına işaret etmektedir. 

Sadece ve sadece kaynakların etkin kullanılması halinde tarım ürünlerinde fiyat 
artış hızlarının yavaşladığını ya da düştüğünü gözlemleyebiliriz. Örneğin, kırmızı et 
hariç tarım ürünlerin çoğunda talep esnekliği çok düşüktür. Dolayısıyla kaynakları 
daha etkin kullanmak üretimi artıracağından neticede fiyatları da düşürecektir. 

Diğer yandan enerji, yem ve gübre fiyatları ile döviz kurlarından etkilenen girdilerdeki 
artış hızları düşünüldüğünde çiftçinin gelirinin düşmemesi, ya her bir çiftçinin 
üretimini artırması ya da aldığı desteğin artmasıyla mümkündür. Çiftçi başına 
üretim artışıysa en başta dekar başına verimin artmasıyla mümkündür. Dekar 
başına verimin artması, ancak daha fazla girdi kullanımı veya daha etkin çiftçilikle 
mümkündür. Türkiye’nin ihracatçı olduğu ürünlerdeki üretim fazlasının yurt dışına 
satılmasıyla da çiftçi gelirleri artabilir. Bu şartlar gerçekleştiğinde tarım ürünleri 
fiyatlarının enflasyonun altında artması beklenebilir. 

Gelişmiş ülkelerin hepsinde tarımsal üretimdeki işletmelerin gelirleri bir şekilde 
desteklenir. Neticede markalaşmanın ve de esnek talebin olmadığı tarım ürünlerinde 
etkin üretim, arzın artmasına ve fiyatların ise üretimdeki artıştan daha fazla düşerek 
toplam tarım gelirinin düşmesine yol açar. Diğer bir deyişle, sürdürülebilir tarımsal 
üretim için tarım sektörünün kamu tarafından desteklenmesi şarttır. Dolayısıyla, 
tarımsal desteklerin nasıl dağıtılacağı yani kaynakların nasıl kullanılacağı hayati bir 
konudur. Ancak tarımsal desteklerin bu minvalde tekrar düzenlenip dağıtılması, tarım 
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sektörü içindeki bölüşümü etkileyeceğinden, sorun ekonomik olmanın yanında politik 
bir hal almaktadır.

Soru 29: Peki tarımdan çıkan arazilerin gıda enflasyonunun artışında hiç 
mi payı yok?
Cevap:  Sanayi, turizm ve yerleşim alanına dönüşen tarım arazileri elbette vardır. 
Ama bu tür araziler tarımdan çıkan arazinin çoğunluğunu teşkil etmemektedir. 
Tarımdan çıkan arazilerin çok büyük bir kısmı marjinal diye niteleyebileceğimiz 
erozyona uğramış, eğimli ve çorak arazilerden oluşmaktadır. Esasen tarımdan 
çıkan alanların çoğu eğimli, sulanmayan ve genelde arpa tarımında kullanılan 
arazilerdir. Bu araziler 1950’lerde traktörlerin yaygınlaşmadan önce de tarla 
değil mera idi. Bu araziler traktörlerin gelişi ile tarla tarımına dâhil edilince bir 
süre sonra uygun olmayan tarım teknikleri yüzünden erozyona uğrayıp verimleri 
azaldı. Bu problem, Türkiye’de yeni değildir. Bu nedenle, TEMA Vakfı 1992’de 
erozyonla mücadele konusunda halkı ve politika yapıcıları bilgilendirme amacıyla 
kurulmuştur.4 Erozyonla mücadele uzun vadeli planlama ve uğraş gerektirmektedir 
ancak son yıllardaki gıda enflasyonunun sorumluluğunu bu uzun vadeli probleme 
atfetmek duruma gereken önemi vermemek manasına gelmektedir. Son yıllarda 
tırmanan gıda enflasyonunun nedenlerini daha gerçekçi sebeplerde aramak 
yararlı olacaktır. 

Soru 30: Gıda fiyatlarındaki oynaklığı azaltmak için hangi yasal çalışmalar 
yapıldı?
Cevap:  Türkiye’deki gıda fiyatlarındaki oynaklığın gözlenmesi ve azaltılması 
amacıyla çeşitli yasal düzenlemeler yapılmıştır. İlk olarak, tedarik zincirindeki 
engelleri azaltıp taze meyve ve sebze fiyatlarını düşürmesi amacıyla 1 Ocak 
2012 tarihinde yürürlüğe giren 5957 sayılı “Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve 
Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” 
çıkarılmıştır. Bu yasal düzenlemenin 3 temel amacı vardır: 

Birincisi, kayıtlı olmayan aracıların varlığını azaltmak, ikincisi, üreticilerin toptancı 
hallerine erişim maliyetlerini azaltarak üreticilerin gelirlerini artırmak ve son olarak da 
çiftçilerin ürünlerini doğrudan perakendecilere satabilmelerini sağlamaktır.5 Aysoy, 
Kırlı ve Tümen (2015) bu düzenlemelerin fiyatlar üzerine olan etkisini inceledikleri 
çalışmalarında, söz konusu düzenlemenin toptan fiyatları düşürdüğünü ama 
perakende fiyatlarda herhangi bir etkiye neden olmadığını göstermektedirler.

İşlenmemiş gıda fiyatlarındaki aşırı oynaklığın enflasyon beklentilerini bozmasından 
dolayı ülkemizdeki gıda ve tarım ürünleri piyasalarını daha yakından izlenmek için 
9 Aralık 2014 tarihinde “Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme 
Komitesi” (kısaca Gıda Komitesi) kurulmuştur. 

Gıda Komitesi, Başbakan Yardımcısı başkanlığında, Ekonomi Bakanı, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı, Gümrük ve Ticaret Bakanı, Kalkınma Bakanı, Maliye 
4. 2004’ten bir haber: http://bianet.org/bianet/cevre/36833-her-yil-bir-kibris-gidiyor 2006’dan bir haber: https://www.milligazete.com.tr/haber/745059/her-
yil-bir-kibris-kaybediyoruz.  5. Detay için http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/1d820bc4-efcc-4cdd-aeca-3747425e5d53/EN1503eng.pdf?MOD=A-
JPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-1d820bc4-efcc-4cdd-aeca-3747425e5d53-m3fw5mC
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Bakanı olmak üzere ekonomiyi ilgilendiren en üst düzey politika yapıcıların bir araya 
gelmesi ile Merkez Bankası sekretaryasında toplanmıştır. Ancak, 2018 senesinde 
yeni hükümet sistemi içerisinde bu bakanlıkların yapıları değişmiş ve takip eden 
dönemde de Komite eski çalışma düzeninden uzaklaşmıştır.

Gıda Komitesi, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki dalgalanmaların enflasyon üzerinde 
belirsizliğe neden olmasının engellenmesi amacıyla bazı konjonktürel ve yapısal 
tedbirler almıştır. Konjonktürel olarak adlandırılan tedbirler, fiyatı dönemsel olarak 
aşırı artan bazı gıda fiyatlarının  daha da yükselmesini, spekülasyonu ve stokçuluğu 
önlemek amacıyla yapılmış olan dış ticaret düzenlemeleridir. Yukarıda bahsedilen 
et ithalatı buna örnek olarak gösterilebilir.

Gıda Komitesi’nin gıda fiyatlarındaki artışı ve oynaklığı uzun vadede kalıcı olarak 
önlemek amacıyla aldığı yapısal tedbirlerin başlıcaları şunlardır: Birincisi, yaş meyve 
ve sebzede ürün arzını arttırmak için tedarik ve sevkiyat süreçlerini iyileştirerek bu 
ürünlerdeki fire oranlarını azaltmaktır. İkinci olarak, lisanslı depoculuk sistemini 
geliştirerek tarım ürünlerinin uzun süre saklanıp depolanmasını sağlamaktır. 
Ayrıca, tedarik zincirindeki aracıların sayısını, rolünü ve payını  en aza indirmek için 
çalısmalar yapmaktır. Bunun yanında, gıda ürünleri piyasalarına ait tedarik zincirinde 
karşılaşılması mutemel ve piyasanın etkin bir şekilde fiyatlama yapabilmesini 
önleyecek  aksak rekabet koşullarının fiyatları yükseltmesini öneleyici denetimleri 
artırmaktır. Son olarak da tarım sektöründeki finansman koşullarını iyileştirmek için 
çalışmalar yapmaktır.  Ancak, yukarıda da belirtildiği gibi, Komite şu an aktif olarak 
tarım politikalarına müdahale etme ve yön verme işlevini sürdürmemektedir.

 5. SONUÇ
Gıda fiyatları, özellikle son on yıldır Türkiye gündeminde önemli yer tutmaktadır. 
Yapılmış olan bu çalışma, Türkiye’de gıda fiyatlarının seyrini inceleme amacıyla 
üç ayaklı olarak yürütülmüştür. İlk olarak, makro ölçekte, Türkiye’de tarım 
ürünlerinin fiyat hareketlerini içeren TÜİK Gıda Fiyat endeksleri ile uluslararası 
fiyat hareketlerini içeren FAO Gıda Fiyat Endeksleri karşılaştırması yapılmıştır. 
Bu bölümde varılan sonuç, nominal olarak düzenli artış gösteren TÜİK gıda fiyat 
serilerinin, sanayi üretim endeksi kullanılarak ya da ABD Doları kullanılarak reele 
çevrildiğinde, seyirlerinin farklılaştığıdır. Dolayısıyla, nominal olarak yurtiçi fiyatlar 
sürekli olarak artıyor gözükse de, aslında hem ekonomi geneli performans hem 
de döviz kuru etkisi değerlendirildiğinde, tarım ve gıda sektörlerinin göreceli olarak 
küresel tarım emtia fiyatlarından zannedildiği kadar farklılaşmadığı ve küresel 
fiyatlar ile ortak hareket etme eğilimi taşıdığı ortaya çıkmaktadır. Ancak, bu sonuca 
metnin içerisinde tartışıldığı gibi çeşitli varsayımlar ve kısıtlar altında varıldığını da 
unutmamak gerekmektedir. 

İkinci olarak, makro ekonomik değişkenler kullanılarak Türkiye’deki gıda fiyatlarının 
seyri ile seçilmiş olan göstergeler arasındaki ilişki tespit edilmiştir. Varılan sonuç, 
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seçilen değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin mevcudiyetini onaylamaktadır. 
Ancak, bu bölüm için de, varılan sonuçların dikkatli şekilde yorumlanması gereği 
önemli bir noktadır. Araştırmanın üçüncü kısmında ise Türkiye için seçilmiş olan 
tarım ürünleri ve girdiler için mikro ölçekli detaylı incelemeler yapılmış ve bu kısım 
soru-cevap şeklinde sunulmuştur. Ürün bazlı gerçekleştirilen bu analizler için 
gündemde tartışılan bazı faktörlerin etkisi tespit edilse de yine bazı ürünler için 
gündemde fazla öne çıkmayan faktörlerin de fiyatları artırdığı tespit edilmiştir.

Alt ürün gruplarının farklı seyirleri bize farklı farklı politika önerisi için yol gösterebilir. 
Patates ve soğan gibi bazı ürünlerde erken uyarı mekanizmaları işe yarayabilir; 
neticede, bu ve benzeri ürünler stoklamaya uygundur. Lisanslı depoculuk ve 
ürün borsaları uygulamaları bu gibi stoklanabilen ürünlerde görülebilen spekülatif 
hareketleri azaltabilir. Diğer bazı ürünler için de devletin denetim ve düzenleme 
mekanizmasıyla alabileceği, yasa değişikliği gerektirmeyen önlemler vardır. Örneğin, 
çiğ süt için düzenli aralıklarla belirlenen tavsiye fiyatı üretimi teşvik edecek seviyelere 
yükseltilebilir. Diğer yandan, kamunun bürokratik aygıtının fiyat kontrolünde yetersiz 
kaldığı ürünler de vardır. Örneğin, kırmızı et fiyatının düşmesi için gerekli olan 
ucuz yemin nasıl sağlanacağı önemli bir sorundur, çünkü bu tür uygulamalar kamu 
bütçesini etkilemekte, dolayısıyla da politik etkisi büyük olan kararların alınmasını 
ve uygulanmasını gerektirmektedir. Bahsi geçen politik etkisi büyük olan kararlara 
gübre ve mazot sübvansiyonlarını ciddi olarak artırmak veya sulanan arazi miktarını 
artırmak için barajlar gibi büyük yatırımlar yapmak örnek olarak gösterilebilir. Günün 
sonunda bu ve benzeri kararlar ve uygulamalar, toplumdaki bölüşümün dağılımını 
etkileyen ve politik sonuçları olabilen konulardır.

Gıda fiyatları, sadece Türkiye’de değil, küresel olarak da karmaşık mekanizmalar 
çerçevesinde hareket etmektedir. Konuya dair yapılacak kapsamlı analizler, 
veri mevcudiyetiyle yakından ilgilidir. Türkiye ekonomisi genelinde önemli bir 
sorun olan düzenli ve detaylı veri üretimi eksikliği, tarım ve gıda sektörleri için 
de sektördeki değişimleri yakalayabilecek analizleri gerçekleştirmenin önünde 
engel teşkil etmektedir. Çalışmanın temel bir tespiti, Türkiye’de literatüre benzer 
şekilde, hem arz tarafında hem de talep tarafında çok çeşitli faktörlerin fiyatlar 
üzerinde etkili olduğudur. Ancak, ekonomi temelli faktörlerin yanı sıra, çeşitli 
ürünlerde spekülatif hareketlerin dönem dönem fiyatlar üzerinde etkili olduğu da 
görülmektedir. Bir diğer önemli nokta ise uygulanan ticaret politikaları çerçevesinde 
ülke içinde oluşan fiyatların küresel fiyat hareketleri ile ilişkisine yönelik detaylı 
çalışmalara olan ihtiyaçtır. Yukarıda sayılan faktörlere ek olarak, piyasaların 
etkin çalışmasını engelleyebilecek olan perakende sektörünün fiyatlar üzerindeki 
etkisi de dikkatli incelenmesi gereken bir diğer konu olarak ön plana çıkmaktadır. 
Netice olarak, tarım sektörünün içinde bulunduğu durumun ekonomik, politik ve 
sosyal sebeplerinin olduğu ve bu bağlamda kapsamlı çözüm önerilerine ihtiyaç 
duyulduğunu tekrar vurgulamakta fayda bulunmaktadır. Bu çalışmanın mevcut 
çalışmalara katkı yapmasını ve takip edecek yeni çalışmalara da yol gösterici 
olmasını beklemekteyiz.
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EKLER:
EK Tablo 1: ARDL Analiz Sonuçları-Uzun Dönemli Katsayılar

Log Reel Gıda Endeksi Log Reel İşlenmemiş Gıda Endeksi

Makro bağımsız 
değişkenler Katsayı Std. Hata t-istatistiği Katsayı Std. Hata t-istatistiği

Log Reel ABD 
Doları -0.041 0.043 -0.952 -4.048 0.755 -5.363

Log Reel Mazot -1.315 0.109 -12.044 1.348 0.244 5.519

Log Reel Saatlik 
Ücret 0.738 0.094 7.816 -1.740 0.509 -3.418

Log Reel Kişibaşı 
GSYH -0.528 0.063 -8.358 -2.760 0.459 -6.018

Log Nüfus -0.233 0.318 -0.731 0.000 0.889 0.000

Bahar -1.207 0.099 -12.245 0.000 0.103 0.000

Yaz 0.000 0.033 0.000 -0.307 0.112 -2.732

Sonbahar 0.000 0.022 0.000 -1.118 0.215 -5.196

Sabit Terim 0.000 4.621 0.000 -0.702 13.631 -0.052

EK Tablo 2: Harcamaya Göre Sıralı %20’lik Gruplarda Tüketim Harcamalarının 
Türlerine Göre Dağılımı

Kaynak: Hanehalkı gelir anketi— Tüketim Harcamaları istatistikleri: http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1012

Harcama Grubu Yüzdelik Dilimler

Anket yılı Tüketim harcaması ana 
grupları Toplam 1. %20 2. %20 3. %20 4. %20 5. %20

2003
Gıda ve alkolsüz içecekler 27.5 43.1 38.3 34.5 30.0 18.9

Konut ve kira 28.3 32.6 30.9 30.3 29.3 25.8

Ulaştırma 9.8 3.7 5.1 6.3 7.6 14.0

2007
Gıda ve alkolsüz içecekler 23.6 37.3 31.5 27.9 24.1 16.9

Konut ve kira 28.9 32.2 32.2 32.2 31.8 24.5

Ulaştırma 11.1 5.0 6.9 8.0 9.0 15.9

2011
Gıda ve alkolsüz içecekler 20.7 31.7 27.4 24.8 22.4 14.6

Konut ve kira 25.8 36.6 33.1 30.5 26.9 19.7

Ulaştırma 17.2 6.2 8.0 10.1 12.7 26.7

2015
Gıda ve alkolsüz içecekler 20.2 31.7 27.8 25.1 21.9 14.0

Konut ve kira 26.0 39.1 33.4 30.1 26.7 20.4

Ulaştırma 17.0 5.3 8.2 10.2 13.2 25.3

2016
Gıda ve alkolsüz içecekler 19.5 30.9 27.5 24.2 21.4 13.1

Konut ve kira 25.2 38.4 33.2 29.8 26.7 18.7

Ulaştırma 18.2 5.6 7.7 9.9 13.4 28.1

2017
Gıda ve alkolsüz içecekler 19.7 30.7 26.5 24.9 22.1 13.4

Konut ve kira 24.7 39.2 33.3 30.0 25.7 17.8

Ulaştırma 18.7 5.5 8.0 9.9 13.3 29.4
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