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Türkiye’de Gıda Enflasyonunun Belirleyicileri  

Okan Eren, Süleyman Hilmi Kal, Mustafa Utku Özmen 

Türkiye’de gıda fiyatları son yıllarda genel fiyat seviyesinden daha hızlı bir oranda artmaktadır. Genel 

fiyat seviyesindeki değişime yaptığı katkı da dikkate alındığında gıda enflasyonunun temel 

sürükleyicilerinin bilinmesi büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada, üreticiye ödenen fiyat, üretim, ihracat ve 

ithalat miktarlarının tüketici fiyatını nasıl etkiledikleri panel vektör otoregresyon yöntemi kullanılarak analiz 

edilmiştir. Bu doğrultuda, tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) gıda sepetinin yaklaşık yarısını kapsayan seçilmiş 

ürünlerden oluşan bir örneklem kullanılmıştır. Çalışmanın bulguları, tüketici fiyatlarını en güçlü şekilde etkileyen 

unsurların, sırasıyla, üreticiye ödenen fiyat ve yurt içine arz edilen üretim miktarı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu 

çerçevede, elde edilebilecek en temel politika çıkarımı ise gıda enflasyonunun azaltılmasında yurt içi arzı 

artırmaya yönelik politikaların oldukça etkili olabileceğidir. Diğer taraftan, yurtdışından belirgin olarak daha ucuza 

temin edilebilecek ürünlerin dönemsel ve geçici olarak ithal edilmesi, gıda enflasyonundaki artışı sınırlamak ve 

gıda fiyatlarındaki oynaklığı gidermek açısından dengeleyici bir rol oynayarak fiyat ve arz istikrarına katkıda 

bulunabilecektir. 

Food prices in Turkey are rising at a faster rate than the general price level. Taking into 

account its contribution to the change in the general price level, it is important to have a good 

understanding of the main drivers of food inflation. By utilizing a panel vector autoregressive model, this study 

analyzes the  effects of producer prices, quantity of production as well as export and import quantities on 

consumer food prices. The results provide evidence that consumer prices are affected mostly by producer prices 

and quantity of production supplied to the domestic market. In this respect, as a major policy implication, it can be 

inferred that supply-enhancing measures can be very effective on reducing food inflation. On the other hand, 

temporary and seasonal importation of items that can be acquired significantly at lower prices from abroad can 

serve to stabilize prices and supply by reducing price volatility and restricting the rise in food inflation. 

 

Ekonomi Notları, TCMB bünyesinde Türkiye ekonomisi ve para politikası üzerine yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyuyla 

paylaşmak ve ekonomik gelişmelere dair tartışmalara zamanlı bir katkıda bulunmak amacıyla hazırlanan bir yayındır. Burada 

sunulan görüşler tamamıyla yazarlara aittir ve doğrudan TCMB’nin ya da çalışanlarının görüşlerini temsil etmeyebilir. Metnin 

tamamının başka bir yerde yayımlanabilmesi için TCMB’den yazılı izin alınması gerekmektedir. 
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1. Giriş 

Türkiye’de gıda fiyatları son yıllarda genel fiyat seviyesinden daha hızlı bir oranda 

artmaktadır. Gıda fiyatlarının tüketici fiyatları içindeki göreli büyük payı ve gıda kaleminin 

hane halkının öncelikli ihtiyaçları arasında yer alması nedeniyle, gıda enflasyonundaki 

yüksek seyir önemli bir refah etkisine işaret etmektedir. Özellikle 2009 sonrası dönemde gıda 

fiyat endeksinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından derlenen TÜFE’ye göre daha 

hızlı yükseldiği ve daha oynak hareket ettiği dikkat çekmektedir (Grafik 1). Bu dönemde, gıda 

fiyatlarının TÜFE’nin yaklaşık dörtte birini oluşturuyor olması, gıda fiyatlarının tüketici 

enflasyonunun yüksek seyrindeki etkisini ortaya koymaktadır.  

Grafik 1: TÜFE ve Gıda Fiyatları  

(Endeks, 2003=100) 

 
Kaynak: TÜİK. 

Bu çerçevede, gıda fiyat değişimlerinin belirleyicilerinin daha iyi anlaşılabilmesi için gıda 

ürünlerinin fiyat, arz ve talep dinamiklerini incelemenin faydalı olduğu değerlendirilmektedir. 

Bu amaçla TÜFE içinde ağırlığı görece yüksek olan 35 ürünün 1994-2016 dönemindeki fiyat 

ve üretimine ilişkin verilerin analiz edilmesinin bazı önsel bulgulara ulaşmak açısından yol 

gösterici olacağı düşünülmektedir.  

Ürün bazında ele alındığında, Tablo Ek 1’den de görülebileceği üzere, yıllık ortalama fiyat 

artışının incelenen dönemde tüm ürünlerde yüksek düzeylerde olduğu görülmektedir. Tablo 

Ek 2 ise aynı dönemde üretici fiyatındaki yıllık ortalama değişimleri göstermektedir.1 Tüketici 

ve üretici fiyatlarındaki en yüksek ve en düşük ortalama artışın gerçekleştiği ürünler 

karşılaştırıldığında, çok sayıda ürünün ortak olduğu görülmektedir. Bu durum, tüketici ve 

üretici fiyatlarının birbiriyle ilişkili olduğuna işaret etmektedir. 

                                                 
1
 Üretici fiyatı (maliyet), birim başına üreticinin eline geçen fiyatı ifade etmekte ve eğer varsa vergileri dışlamaktadır.  
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Fiyat değişimlerinin yanında, Tablo Ek 3, ürünlerin üretim miktarındaki ortalama yıllık 

değişimleri göstermektedir. Muz, ortalama olarak yıllık yüzde 10,6 oranında artış ile üretimi 

en fazla artan ürün olurken, sarımsak, ortalama olarak yıllık yüzde 5,8 oranında azalış 

kaydederek üretimi en fazla düşen ürün olmuştur. Fiyatı en fazla artan ürünlerle üretimi en 

fazla azalan veya en az artan ürünler arasında; fiyatı en az artan ürünlerle de üretimi en fazla 

artan ürünler arasında ortak ürünlerin sayısı fazladır. Bu gözlem, üretim ile tüketici fiyatı 

arasında beklenen ters yönlü ilişkiyi teyit etmektedir.  

İhracat açısından ele alındığında, 2000’li yılların başında Türkiye ekonomisinde görülen 

ihracat artışının tarım ürünlerinde de geçerli olduğu dikkati çekmektedir. Tablo Ek 4, 

incelenen ürünler için 1994-2016 yılları arasındaki ortalama ihracat artışını göstermektedir. 

Buna göre çilek, yıllık yüzde 22,7 oranındaki ihracat artışı ile başı çekerken, çilek ihracatının 

üretime oranı 2013-2016 döneminde ortalama yüzde 4 civarında kalmıştır. İhracatı en fazla 

düşen ürün olan nohut için de bu oran yüzde 4 civarındadır. Üretime oran olarak, 2013-2016 

döneminde ihracatı en yüksek olan üç ürün, sırasıyla, limon, yeşil mercimek ve mandalina 

olmuştur. İthalatın üretime oranının, 2013-2016 dönemi ortalamalarına göre en yüksek 

olduğu üç ürün ise, sırasıyla, muz, yeşil mercimek ve pirinçtir (Tablo Ek 5). 

Yapılan ön incelemeler, gıda enflasyonunu tek bir sebeple açıklamanın mümkün 

olmayacağına, gıda fiyatlarının, ilgili yazında da belirtildiği gibi üretim, maliyet ve dış ticaret 

gibi unsurlardan etkilenebileceğine işaret etmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmada seçilmiş 

gıda ürününün tüketici fiyatını belirleyen üretici fiyatı, üretim, ihracat ve ithalat miktarları gibi 

birbirlerini de etkileyen değişkenler arasındaki ilişki panel vektör otoregresyon modeli 

çerçevesinde incelenmektedir.  

2. Yazın Taraması 

2000’li yıllardan başlayarak küresel anlamda seviyesi ve oynaklığı hızla artan gıda 

fiyatları, bu konudaki akademik yazının gelişimine zemin hazırlamıştır. Abbott ve diğ. (2008), 

gıda fiyatlarının seviye ve oynaklığındaki artışa sebep olarak üç ana unsur tespit etmiştir: (i) 

ABD dolarının değer kaybı, (ii) üretim ve tüketimdeki değişimler ve (iii) biyoyakıt kullanımının 

yaygınlaşması. Trostle (2008) ise dünya çapında talepteki hızlı yükseliş, artan ham petrol 

fiyatları, ABD dolarının değer kaybı ve yükselen uluslararası gıda fiyatlarını ABD’de gıda 

fiyatlarını etkileyen unsurlar olarak sıralamıştır. Baek ve Ko (2010), vektör hata düzeltme 

yöntemini kullanarak ABD’de gıda fiyatı oluşumunun tarımsal emtia fiyatları ve döviz 

kurundan hem kısa hem de uzun dönemde etkilendiğini, enerji fiyatlarının ise sadece uzun 

dönemde gıda fiyatları üzerinde etkili olduğunu tespit etmiştir. Huh ve Park (2013), Asya 

bölgesindeki gıda fiyatlarının belirleyicilerini blok vektör otoregresyon modelini kullanarak 
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incelemiştir. Küresel, bölgesel ve ülke özelinde üç blok halinde sınıflanan petrol fiyatları, 

küresel gayri safi milli hâsıla ve küresel gıda fiyatlarını da içeren 10 değişkenin kullanıldığı 

çalışma, yerel gıda fiyatlarının belirlenmesinde bölgesel şokların özellikle orta ve uzun 

vadede kilit rol oynadığını ve küresel şokların ise çok fazla katkı sağlamadığını belirtmiştir. 

Peeters ve Albers (2013), 2002-2011 dönemi için Cezayir, Mısır, İsrail, Lübnan ve Fas’ı 

kapsayan çalışmalarında,  tüketici enflasyonunun uluslararası gıda fiyatları şoklarına karşı 

asimetrik bir davranış gösterdiğini ve tüketici enflasyonunun yurt dışı gıda fiyatlarındaki 

artışlara paralel olarak hızlanırken, nominal katılıklar nedeniyle yurt dışı gıda fiyatlarındaki 

düşüşler karşısında yavaşlamadığını tespit etmiştir. Gelos ve Ustyugova (2012) ise TÜFE 

sepeti içinde gıdanın payının yüksek olduğu, genel fiyat oranlarının akaryakıt oranına 

hassasiyetinin fazla olduğu ve yüksek enflasyon geçmişine sahip ülkelerin, emtia fiyat 

şoklarını daha uzun süreli enflasyonist baskı olarak tecrübe etmeye daha yatkın olduğunu 

ortaya koymuştur. Woertz ve diğ. (2014), Güney ve Doğu Akdeniz ülkelerinde gıda fiyatı 

oynaklığının gıda fiyatlarına olan etkisini inceledikleri çalışmada, gıda fiyatı oynaklığını 

etkileyen unsurlar olarak biyoyakıt, nüfus artışı, düşük verimlilik, ihracat kısıtları ve stok 

kapasitesinin azaltılması gibi unsurları öne sürmüşlerdir. 

Son dönemde Türkiye için yapılan çalışmalar arasında, Öğünç (2010), işlenmemiş gıda 

fiyatlarındaki oynaklığın Avrupa Birliği üyesi ülkelere göre yüksek olduğuna işaret ederken, 

Akçelik ve Yüksel (2016), Türkiye’deki gıda enflasyonunun seviye ve oynaklığının Avrupa 

ülkelerine kıyasla, özellikle 2010 yılından sonra belirgin olarak arttığını göstermektedir. 

İşlenmemiş gıda fiyatlarındaki oynaklığın yapısal unsurları üzerinde duran Orman ve diğ. 

(2010) ise üretimin iklim koşullarına bağımlılığı, bilgi alt yapısının yetersizliği, aracı sayısının 

fazlalığı, düzenleme ve denetim/gözetim yapısının yetersizliği ve dış talepteki dalgalanmaları 

ön plana çıkarmaktadır. İşlenmiş gıda fiyatlarının belirleyicilerini inceleyen Başkaya ve diğ. 

(2008), hava koşullarına bağlı yurt içi arz şokları, uluslararası fiyatlar ve toplam talep 

koşullarının işlenmiş gıda fiyatlarını etkilediğini ortaya koymaktadır. Tarım ve tüketici gıda 

fiyatları arasındaki ilişki ve ticaret koruma politikalarını inceleyen Çıplak ve Yücel (2004) ise 

ithalat kotalarının ihtiyatlı genişletilmesinin geçici enflasyonist baskıları sınırlayabileceğine 

işaret etmektedir. 

3. Veri Seti ve Ekonometrik Model 

Bu çalışmada, TÜFE’de yüksek ağırlığa sahip meyve, sebze ve diğer gıda ürünleri 

arasından seçilmiş 35 ürün incelenmiştir. Bu ürünlerin sınıflaması ve TÜFE gıda 

endeksindeki payları 2017 yılı itibarıyla aşağıdaki gibidir: 
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 Sebzeler ve Bakliyat: domates, salatalık, patates, havuç, kuru soğan, sivri biber, patlıcan, 

pırasa, sarımsak, kuru fasulye, mercimek, nohut (TÜFE-Gıda içindeki toplam payı yüzde 

7,6). 

 Meyveler ve Kabuklu Yemişler: elma, muz, portakal, mandalina, üzüm, limon, şeftali, 

kiraz, armut, çilek, kayısı, ceviz, fındık, Antep fıstığı, zeytin (TÜFE-Gıda içindeki toplam 

payı yüzde 5,2). 

 Diğerleri: dana eti, koyun eti, tavuk eti, yumurta, çay, tereyağı, bal (TÜFE-Gıda içindeki 

toplam payı yüzde 31,4). 

Gıda fiyatlarını inceleyen yazında, gıda enflasyonu genel olarak, üretim, iç ve dış talep ile 

maliyet gibi unsurlarla ilişkilendirilmiştir (Woertz ve diğ., 2014; Abdullah ve Kalim, 2011). Öte 

yandan, gıda enflasyonuna ilişkin geniş bir yazın olmasına rağmen, ürün bazında fiyat, 

üretim, ihracat, ithalat ve üretici fiyatı unsurlarının dinamik etkileşimini işleyen bir çalışma 

bulunmamaktadır. Fiyat, üretim, ithalat, ihracat ve üretici fiyatı arasındaki ilişkiler iki yönlü 

olabilmektedir. Örneğin, üretim değiştikçe fiyat etkilenmekte, aynı zamanda fiyat değişimi de 

üretimi etkilemektedir. Dolayısıyla bu ilişkilerde bir içsellik söz konusu olduğu için çalışmada 

panel vektör otoregresyon yöntemi kullanılmaktadır. Vektör otoregresyon modeli, özel olarak 

içsellik problemini çözmek için tasarlanmış bir yöntemdir. Ayrıca vektör otoregresyon yöntemi 

sonuçlarına dayanan etki-tepki fonksiyonlarıyla değişkenler arasındaki gecikmeli etkiler de 

belirlenebilmektedir. Bu sayede, fiyat, üretim, ihracat, ithalat ve üretici fiyatı değişkenleri 

arasındaki ilişkilerin orta ve kısa vadeli etkilerini de görmek mümkün olmaktadır. Buna ek 

olarak, kullanılan panel vektör otoregresyon yöntemi ile gıda ürünleri arasındaki zamana 

göre sabit etkiler de kontrol edilebilmektedir. Son olarak, bu yöntem ile görece kısa 

örneklemler de kullanılan verinin yatay kesit boyutu sayesinde güvenli bir biçimde tahmin 

edilebilmektedir.2 

Dünya Tarım Örgütü (FAO) ve TÜİK kaynaklarından elde edilen fiyat, üretim, ihracat, 

üretici fiyatı ve ithalat değişkenlerinin tüm ürünler ve 1994-2016 dönemi için ikili dağılımları 

Grafik 2’de sunulmaktadır. Buna göre üretim ve fiyat arasındaki ilişki, teorik olarak beklendiği 

üzere, ters yönlüdür. Üretici ve tüketici fiyatları arasında çok güçlü bir pozitif ilişki 

görülmektedir. İhracat, ithalat ve tüketici fiyatları arasındaki ilişkiler ise çok güçlü 

görünmemektedir. 

  

                                                 
2
 Bkz. Love ve Zicchino (2006). 
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Grafik 2: Yıllık Değişimlerin İkili Dağılımı (Doğal Logaritmalar)  

  

  

Not: Turuncu renkli çizgiler, en küçük kareler yöntemiyle tahmin edilmiş doğrusal eğilimi göstermektedir. 

Kaynak: FAO, TÜİK ve yazarların kendi hesaplamaları. 

Kullanılan model şu şekilde ifade edilebilir:  
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𝑌𝑖𝑡 = 𝐴1𝑌𝑖𝑡−1 + 𝐴2𝑌𝑖𝑡−2 + 𝐴3𝑌𝑖𝑡−3 …… .+𝐴𝑝−1𝑌𝑖𝑡−𝑝−1 + 𝐴𝑝𝑌𝑖𝑡−𝑝 + 𝐵𝑋𝑖𝑡 + 𝑢𝑖 + 𝑒𝑖𝑡 

𝐸[𝑒𝑖𝑡] = 0; 𝐸[𝑒′
𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡] =Ʃ; 

𝐸[𝑒′
𝑖𝑡𝑒𝑖𝑠] = 0,  𝑡 > 𝑠 𝑖ç𝑖𝑛. 

Burada, TF, ürünün tüketici fiyatını ifade etmekte ve TÜİK tarafından derlenen yıllık TÜFE 

verilerini göstermektedir. ÜM, toplam yurt içi üretim miktarından ihraç edilen miktarın 

çıkarılması ile elde edilen iç piyasaya yapılan üretim miktarını ifade etmektedir. İH ve İT, 
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sırasıyla, ihracat ve ithalat miktarını temsil etmektedir. Üretim, ithalat ve ihracata ilişkin 

veriler, TÜİK ve FAO’dan alınmıştır. FAO verilerinden derlenen ve üretici fiyatını gösteren 

ÜF,  çiftliğin kapısındaki ilk satış fiyatı olarak da tanımlanan üretici maliyetlerini kontrol etmek 

maksadıyla kullanılmıştır. Tüm değişkenler analizde logaritmik fark olarak yer almaktadır ve 

durağandır. Veriler yıllık frekanstadır ve 1994-2016 yıllarını kapsamaktadır. 

Panel vektör otoregresyon yönteminde her ürüne ait zamana göre değişmeyen sabit 

etkiler, u hata terimi ile temsil edilmektedir. Hata terimi e ise 0 ortalamalı ve 1 standart 

sapmalı normal dağılıma sahiptir. 

4. Etki-Tepki Fonksiyonları ve Tartışma 

Bu bölümde etki-tepki fonksiyonları sonuçları analiz edilecektir. Panel vektör 

otoregresyon modeli etki-tepki fonksiyonlarının tahmininde Cholesky ayrıştırma yöntemi 

kullanılmaktadır. Dolayısıyla etki-tepki fonksiyonları sıralamaya bağlıdır. Bu çalışmada her 

ürün için sıralama Granger nedensellik testi ile belirlenmiştir. Her grafik 10 seneye kadar süre 

için tepkileri göstermektedir. Etki-tepki fonksiyonları kullanılarak tüketici fiyatının; üretim, 

ihracat, ithalat ve üretici fiyatına göre 1 dönemlik ve 10 dönemlik esneklikleri de 

hesaplanmıştır. Her etki-tepki fonksiyonu için ayrıca yüzde 95’lik güven aralığı da 

çizdirilmiştir. 

Grafik 3, çalışmada yer alan tüm ürünlerin dâhil edildiği örneklem için hesaplanan etki-

tepki fonksiyonlarını göstermektedir. Vektör sıralaması Granger nedensellik testi kullanılarak, 

İç piyasa üretimi (ÜM)→Üretici Fiyatı (ÜF)→İhracat (İH) →Tüketici Fiyat (TF)→İthalat (İT) 

olarak belirlenmiştir. Tüketici fiyatındaki değişimin diğer değişkenlere verdiği tepki ikinci 

sütunda gösterilmektedir. Tüketici fiyatı üzerinde en güçlü etki üretici fiyatına gelen şokla 

olmaktadır. Üretici fiyatına gelen şok ilk dönem yüzde 85 olarak fiyata yansımakta, uzun 

dönemde ise tüketici fiyatlarına olan yansıma yüzde 100’ün üzerinde gerçekleşmektedir. 

Üretici fiyatından sonra tüketici fiyatı üzerinde en etkili etken, iç piyasaya yönelik üretimdir. 

Buna göre iç piyasa üretimine gelen bir şokun tüketici fiyatlarına yansıması ilk sene için 

yüzde 17 düzeyindedir. On yıl içindeki birikimli tepki ise yüzde 85’e yaklaşmaktadır. 
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Grafik 3: Tüm Örneklem için Etki-Tepki Fonksiyonu 

 
Not: Her grafikte ilk değişken etki değişkenini, ikinci değişken tepki değişkenini göstermektedir. 

İthalata gelen bir şoka fiyatlar ilk dönem tepki vermezken 10 dönem sonunda şokun 

yüzde 2,2’si oranında düşüş göstermektedir. İhracata gelen şok sonrasında ise ilk dönemde 

fiyatlar şokun yüzde 1,6’sı oranında düşmektedir. Bu düşüş, miktar etkisi olarak 

yorumlanabilir. İhraç miktarının artması, görece daha kaliteli ve pahalı olan ürünlerin iç 

piyasaya daha az verilmesi anlamına gelecek ve bu da ortalama tüketici fiyatlarını aşağı 

çekecektir. İhracat şokunun fiyatlara uzun dönemli yansıması ise yüzde 1,3 oranında artış 

yönündedir. Bu noktada, çalışmada kullanılan verilerin yıllık bazda olması nedeniyle ihracat 

miktarındaki artışla gerçekleşebilecek aylık dalgalanmaların fiyatlar üzerindeki etkisinin bu 

analizle gösterilemeyeceği belirtilmelidir.3 

                                                 
3
 Model yapısı gereği, değişkenlerin şoklara tepkisi belirli bir sıralama dâhilinde olmaktadır. Ayrıca, analiz yıllık verilerle 

yapıldığından, fiyatların ithalat şoklarına ilk yılda tepki vermediği görülmektedir. Aylık bazda veriye ilişkin kısıt nedeniyle 
gerçekleşen bu durum, fiyatlar ithalata tepki vermiyor şeklinde değerlendirilmemelidir. Benzer şekilde ihracata ilişkin bulgulara 
da dikkatli yaklaşmak gerekmektedir. Belirli ürünler yıl içinde sadece belli aylarda dış ticarete konu olabilmektedir. Dolayısıyla, 
dış ticaretin fiyatlar üzerindeki etkisi net olarak ölçebilmek için aylık ya da daha yüksek frekanslı bir veri kullanmak daha uygun 
olacaktır. Nitekim son dönemde Gıda Komitesi’nin aldığı ithalata yönelik önlemlerin fiyatlar üzerindeki etkileri gözlenmiştir. 
Çalışmanın yıllık veri ile yapılmasında temel neden üretim verisinin yıllık frekansta olmasıdır. Dolayısıyla çalışmanın üretim ve 
maliyete ilişkin bulguları, dış ticarete ilişkin bulgularına kıyasla daha güvenilirdir. Fiyatlar üzerinde döviz kuru, akaryakıt fiyatları 
gibi maliyet yönlü unsurlar ve talep koşulları da etkili olmaktadır. Çalışmada, üretici fiyatlarının bu tarz arz ve talebe yönelik 
unsurları da içinde barındırdığı varsayılmıştır. Nitekim tahmin edilen ek modellerde, üretici fiyatı kontrol edildiğinde diğer maliyet 
unsurlarının anlamsız olduğu görülmüştür. Son olarak, çalışma 1994-2016 dönemini kapsıyor olmakla birlikte 2004-2016 
dönemi için yapılan analizlerle de benzer sonuçlara ulaşıldığı not edilmelidir. 
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Yukarıda söz edilen unsurlara ek olarak tüketici fiyatlarının belirlenmesinde üretici 

fiyatları, iç piyasa üretimi ile ihracat ve ithalat miktarlarının dışında tüketici fiyatlarına özgü 

dinamiklerin de etkili olduğu görülmektedir.4  

5.Sonuç 

Bu çalışmada TÜFE’deki gıda ürünlerinin pay olarak yaklaşık yarısını temsil eden 

seçilmiş meyve, sebze ve diğer ürünlerden oluşan gıda maddelerinin 1994-2016 

dönemindeki kısa ve uzun vadeli fiyat dinamikleri yıllık veri kullanılarak panel vektör 

otoregresyon modeliyle incelenmiştir. Tahmin sonuçları, tüketici fiyatı üzerindeki en önemli 

etkenlerin, üretici fiyatları ve iç piyasa için yapılan üretim miktarı olduğunu göstermektedir. 

İhracatın gıda fiyatlarına toplam etkisi artırıcı; ithalatın gıda fiyatlarına olan etkisi ise azaltıcı 

yöndedir. Bu noktada, elde edilen bulguların çalışmada yer alan ürünler için geçerli 

olabileceği ancak gıda grubunun genelini yansıtmayabileceği not edilmelidir.  

Üretici fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturan üretim maliyetlerinin düşürülmesi 

gerek kısa gerekse uzun vadede tüketici fiyatlarını olumlu yönde etkileyecektir. Benzer 

şekilde,  yurt içi üretimin artırılması da tüketici fiyatlarının önemli oranda düşmesine neden 

olacaktır. İhracat ve ithalatın, tüketici fiyatlarına etkisinin ise, ürün bazında değişmekle 

birlikte, iç piyasa üretimine kıyasla genel olarak daha düşük olduğu tahmin edilmektedir. 

  

                                                 
4
 Üretim, tüketim, ihracat ve ithalat dinamikleri, alt sınıflamalarda farklılık gösterebileceğinden, bu sınıflardaki ürünlerin her biri 

için bu değişkenlerin karşılıklı dinamik etki-tepkilerinin de farklı olması beklendiğinden her bir sınıf için model ayrıca 
çalıştırılmıştır. Meyve ve sebzeye ilişkin etki-tepki analizleri Grafik Ek 1 ve Ek 2’de sunulmuştur.  
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Ekler 

Tablo Ek 1: Tüketici Fiyatları (1994-2016) 

Sıra Ürün Adı Ortalama Yıllık Değişim Oynaklık 

1 Bal 27.0 24.1 

2 Sarımsak 26.6 46.3 

3 Yeşil Mercimek 26.6 30.1 

4 Pırasa 26.3 29.6 

5 Nohut 26.2 27.2 

6 Sığır Eti 26.1 25.9 

7 Koyun Eti 25.9 26.0 

8 Antep Fıstığı 25.8 28.9 

9 Ceviz İçi 25.7 22.5 

10 Limon 25.6 32.3 

11 Çay 25.2 21.5 

12 Fındık İçi 25.0 29.8 

13 Tereyağı 24.6 22.9 

14 Kayısı 24.6 35.2 

15 Zeytin 24.2 20.5 

16 Kiraz 24.1 39.4 

17 Armut 23.8 25.6 

18 Yumurta 23.6 25.2 

19 Salatalık 23.6 22.0 

20 Patates 23.6 37.0 

21 Kuru Fasulye 23.5 28.8 

22 Pirinç 23.5 24.2 

23 Şeftali 23.3 31.5 

24 Elma 23.3 29.1 

25 Havuç 23.3 27.0 

26 Üzüm 23.3 24.6 

27 Portakal 23.0 25.5 

28 Mandalina 22.9 25.6 

29 Yeşil Biber 22.8 25.4 

30 Çilek 22.8 23.7 

31 Patlıcan 22.8 27.1 

32 Domates 22.7 25.5 

33 Muz 22.5 23.0 

34 Tavuk Eti 22.2 23.0 

35 Kuru Soğan 21.2 31.9 

Not: Yıllık değişim, doğal logaritmaların farkından hesaplanmıştır. 

Kaynak: FAOSTAT, TÜİK ve yazarların kendi hesaplamaları.  
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Tablo Ek 2: Üreticiye Ödenen Fiyat (1994-2016) 

Sıra Ürün Adı Ortalama Yıllık Değişim Oynaklık 

1 Ceviz İçi 27.3 22.8 

2 Çay 26.4 23.5 

3 Tereyağı 25.8 21.2 

4 Nohut 25.5 27.4 

5 Bal 25.1 23.7 

6 Yeşil Mercimek 24.9 27.5 

7 Zeytin 24.9 27.1 

8 Kiraz 24.7 27.8 

9 Fındık İçi 24.6 28.6 

10 Sarımsak 24.5 33.8 

11 Antep Fıstığı 24.1 26.7 

12 Pırasa 24.1 26.7 

13 Tavuk Eti 24.0 23.9 

14 Salatalık 23.7 23.9 

15 Patlıcan 23.6 25.7 

16 Koyun Eti 23.4 23.8 

17 Kayısı 23.4 29.0 

18 Sığır Eti 23.3 24.2 

19 Armut 23.1 25.2 

20 Yumurta 22.7 26.2 

21 Yeşil Biber 22.7 26.6 

22 Limon 22.5 27.8 

23 Patates 22.3 37.6 

24 Şeftali 22.1 26.8 

25 Elma 22.1 25.9 

26 Kuru Fasulye 22.1 24.5 

27 Üzüm 22.0 25.4 

28 Pirinç 21.7 25.6 

29 Çilek 21.2 25.3 

30 Domates 20.6 24.7 

31 Havuç 20.6 30.1 

32 Portakal 20.3 26.4 

33 Mandalina 19.9 25.0 

34 Kuru Soğan 18.9 37.9 

35 Muz 18.2 30.5 

Not: Yıllık değişim, doğal logaritmaların farkından hesaplanmıştır. 

Kaynak: FAOSTAT, TÜİK ve yazarların kendi hesaplamaları.  
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Tablo Ek 3: Üretim Miktarı (1994-2016) 

Sıra Ürün Adı 
Ortalama Yıllık 

Değişim 
Oynaklık 

1 Muz 10.6 14.5 

2 Çilek 8.4 9.9 

3 Pirinç 6.9 10.7 

4 Antep Fıstığı 6.6 55.3 

5 Tavuk Eti 6.3 8.8 

6 Kiraz 6.0 13.1 

7 Sığır Eti 5.5 17.9 

8 Mandalina 5.2 9.8 

9 Havuç 4.1 17.6 

10 Yeşil Biber 3.8 5.7 

11 Yumurta 3.6 10.2 

12 Portakal 3.2 9.6 

13 Domates 3.1 8.2 

14 Bal 3.0 9.3 

15 Limon 2.7 15.3 

16 Çay 2.7 14.8 

17 Şeftali 2.7 10.1 

18 Tereyağı 2.5 7.6 

19 Ceviz İçi 2.2 9.4 

20 Kayısı 2.1 48.6 

21 Salatalık 2.1 4.8 

22 Elma 1.5 13.0 

23 Kuru Fasulye 1.2 10.4 

24 Zeytin 1.0 74.9 

25 Kuru Soğan 0.7 16.9 

26 Üzüm 0.7 6.7 

27 Armut 0.6 7.5 

28 Patates 0.4 8.5 

29 Patlıcan 0.2 5.1 

30 Fındık İçi -0.7 29.0 

31 Pırasa -1.4 6.1 

32 Nohut -1.6 8.1 

33 Koyun Eti -1.9 21.8 

34 Yeşil Mercimek -2.3 39.4 

35 Sarımsak -5.8 24.6 

Not: Yıllık değişim, doğal logaritmaların farkından hesaplanmıştır. 

Kaynak: FAOSTAT, TÜİK ve yazarların kendi hesaplamaları.  
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Tablo Ek 4: İhracat Miktarı (1994-2016) 

Sıra Ürün Adı 
Ortalama Yıllık 

Değişim 
Oynaklık 

Üretime Oranının 
Ortalaması 

1 Çilek 22.7 169.5 4.0 

2 Pirinç 20.5 112.9 3.2 

3 Kayısı 17.3 59.6 7.0 

4 Yumurta 15.9 92.5 25.2 

5 Tavuk Eti 14.6 54.2 18.9 

6 Havuç 10.2 25.6 9.9 

7 Ceviz İçi 10.0 56.6 1.9 

8 Patlıcan 9.5 17.8 2.3 

9 Kiraz 9.4 46.7 12.0 

10 Üzüm 8.6 20.4 5.1 

11 Antep Fıstığı 8.3 108.2 2.6 

12 Mandalina 8.1 14.5 51.4 

13 Elma 6.6 49.2 4.7 

14 Domates 6.5 17.8 4.3 

15 Portakal 6.3 29.3 18.8 

16 Yeşil Biber 5.8 15.2 3.8 

17 Salatalık 5.0 30.8 4.2 

18 Limon 4.9 32.7 57.1 

19 Şeftali 4.7 42.8 6.8 

20 Armut 3.3 47.5 3.6 

21 Kuru Soğan 2.4 43.4 7.7 

22 Bal 1.3 67.3 4.7 

23 Çay 0.7 56.6 2.3 

24 Fındık İçi 0.0 15.8 29.1 

25 Patates -0.8 126.3 3.2 

26 Yeşil Mercimek -0.8 48.7 55.9 

27 Pırasa -1.8 60.9 3.1 

28 Kuru Fasulye -4.6 106.6 2.1 

29 Nohut -6.8 44.5 4.4 

Not:Yıllık değişim, doğal logaritmaların farkından hesaplanmıştır. İhracatın üretime oranının 
ortalaması 2013-2016 dönemi için hesaplanmıştır. 

Kaynak: FAO, TÜİK ve yazarların kendi hesaplamaları.  
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Tablo Ek 5: İthalat Miktarı (1994-2016) 

Sıra Ürün Adı 
Ortalama Yıllık 

Değişim 
Oynaklık 

Üretime Oranının 
Ortalaması 

1 Mandalina 24.8 104.2 1.4 

2 Sarımsak 24.3 232.1 10.6 

3 Yeşil Mercimek 20.4 103.4 78.8 

4 Nohut 19.4 167.5 8.8 

5 Ceviz İçi 19.3 72.3 1.6 

6 Çay 11.4 42.6 3.5 

7 Kuru Fasulye 6.2 134.1 16.3 

8 Tereyağı 6.0 35.2 9.9 

9 Portakal 5.4 194.3 2.0 

10 Muz 5.2 30.5 85.1 

11 Pirinç 0.6 40.3 30.7 

Not:Yıllık değişim, doğal logaritmaların farkından hesaplanmıştır. İthalatın üretime oranının 
ortalaması 2013-2016 dönemi için hesaplanmıştır. 

Kaynak: FAO, TÜİK ve yazarların kendi hesaplamaları.  

 

 Grafik Ek 1: Meyve ve Kabuklu Yemişler için Etki-Tepki Fonksiyonu  

 
Not: Her grafikte ilk değişken etki değişkenini, ikinci değişken tepki değişkenini göstermektedir. 
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Grafik Ek 2: Sebze ve Bakliyat için Etki-Tepki Fonksiyonu  

 
Not: Her grafikte ilk değişken etki değişkenini, ikinci değişken tepki değişkenini göstermektedir. 
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