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TÜFE’de Sabit ve Değişken Ağırlık Sistemi Yaklaşımları:  

Türkiye Taze Meyve-Sebze Fiyatları Üzerine Bir Uygulama 
Oğuz Atuk   Orhun Sevinç 

Türkiye’de işlenmemiş gıda fiyatlarının ölçülen oynaklığı diğer ülkelere kıyasla oldukça 
yüksektir. Yapısal unsurların yanı sıra, mevsimsel ürünlerin fiyatlarının endekse dahil 

edilme biçimi gibi teknik hususların da oynaklığın bu yüksek seyrinde etkili olabileceği 
düşünülmektedir. Bu çalışma, diğer ülke örneklerini de inceleyerek, tüketici fiyatlarının 
hesaplanmasında işlenmemiş mevsimsel gıda ürünleri (taze meyve ve sebze) fiyatlarının ele 
alınışında yaygın olarak kullanılan değişken ve sabit ağırlık yaklaşımlarını karşılaştırmalı olarak 
analiz etmektedir. Endeksin sabit ağırlık yöntemiyle hesaplanması durumunda taze meyve ve 
sebze enflasyonlarının daha düşük bir oynaklık gösterebileceği saptanmaktadır. 

Measured volatility of unprocessed food prices in Turkey is high compared to 
other countries. Beside the structural factors, technical issues regarding the 
treatment of seasonal products in constructing the price indices may explain this 

high level of measured volatility. This study, considering also the other country practices, 
conducts a comparative analysis of variable and fixed weight approaches that are widely used for 
seasonal unprocessed food (fresh fruit and vegetables) prices. The analysis shows that inflation 
rates of fresh fruit and vegetables calculated by the fixed weighting method display lower 
volatility. 

GGiirriişş::  

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) kapsamında toplanan taze meyve-sebze ile bazı giyim 
ürünleri fiyatları yılın her ayında temin edilememektedir. Dolayısıyla bu ürünler, endeks 
hesaplarına fiyatları her dönem temin edilebilen ürünlerden farklı olarak dahil edilmektedir. 
Söz konusu ürün fiyatlarının endekse dahil edilmesinde, fiyatların ve ağırlıkların ele alınış 
biçimleriyle ilgili farklı yöntemlere başvurulabilmektedir. Fiyatlar için, aşırı fiyat hareketlerinin 
dışlandığı veya hareketli ortalamaların kullanıldığı yöntemler söz konusuyken, ağırlıklar için 
değişken ve sabit ağırlık sistemi olarak iki temel yaklaşım bulunmaktadır. 

ÖÖzzeett::  

AAbbssttrraacctt::  

EKONOMİ NOTLARI 



 
 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası                                                                                                                          Sayı: 2010-15 / 20 Aralık 2010 

 
Ekonomi Notları                   2 
 

Mevsimsel ürünlerin TÜFE hesaplamalarında nasıl ele alınacağına ilişkin farklı 
yaklaşımlar önerilebilmekle birlikte, her zaman ve her ülke için ideal olarak 
nitelendirilebilecek bir yöntem bulunmamaktadır. Bu konudaki ülke uygulamaları 
incelendiğinde, benimsenen anlayışların farklılaştığı gözlenmektedir.1 Örneğin, İspanya ve 
İtalya’da ilgili mevsimsel ürünlerin fiyat endeksleri oluşturulurken fiyatların hareketli 
ortalamalarının kullanıldığı yöntemlere başvurulmaktadır. Bunun yanında, ülkeler mevsimsel 
ürünlerde değişken ya da sabit ağırlık yöntemini kullanmak suretiyle birbirlerinden 
farklılaşabilmektedir. Ülke uygulamalarındaki bu çeşitlilik, endekslerin kullanım amaçları, ülke 
koşulları ve uygulanabilirlik gibi konuların sistem seçiminde belirleyici olduğuna işaret 
etmektedir.  

Türkiye’de işlenmemiş gıda fiyatları oynaklığı diğer ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça 
fazladır (Öğünç, 2010). Bu oynaklık, özellikle taze meyve sebze fiyatlarının TÜFE yıllık 
enflasyonuna katkısının yükseldiği dönemlerde enflasyon görünümü üzerinde baskı 
oluşturabilmektedir. Taze meyve sebze fiyatlarında gözlenen oynaklık grup ürünlerindeki 
güçlü mevsimsellikle yakından ilişkilidir. İklim koşullarındaki hızlı değişiklikler ve fiyatların 
mevsimsel yapısındaki farklılaşmalar fiyatlardaki oynaklığın başlıca nedenleridir. Üretim ve 
kalite planlamasının eksikliği, ürün destekleme sistemindeki sorunlar, ürünlerin tüketiciye 
ulaşımındaki kayıplar, üretimde doğa koşullarına yüksek derecede bağımlılık, alternatif 
üretim alanlarının sınırlı oluşu, fiyat oluşumunda rekabet noksanlığı gibi etmenler de 
fiyatlardaki oynaklığı artırmaktadır.2 Bu sorunların sonucunda ortaya çıkan mevcut fiyat 
yapısı altında, bu çalışmanın konusu olan ölçüm yöntemlerinin de oynaklığın artmasına katkı 
sağladığı düşünülmektedir.  

Yapısal ve ölçümü ilgilendiren hususların bir araya gelmesiyle, Türkiye’de oldukça yüksek 
tüketim ağırlığına sahip taze meyve-sebze ürünlerinin tüketici enflasyonu üzerinde 
oluşturduğu öngörülemezlik belirgin olarak artmaktadır. Bu durum, Türkiye’de enflasyon 
hedefi için saptanan belirsizlik aralığının enflasyon hedeflemesi rejimi uygulayan birçok 
ülkeye kıyasla daha yüksek olmasına neden olan temel unsurlardan biridir.3 

                                                 
1 Bazı Avrupa Birliği ülkelerindeki yaklaşımlar için bkz. Tablo Ek-1. 
2 Meyve sebze üretimindeki yapısal sorunlar hakkında detaylı bir inceleme için bkz. Orman ve diğerleri (2010). 
3 Enflasyon Hedeflemesi yapan bazı ülkelerdeki belirsizlik aralıkları için bkz. Grafik Ek-1. 
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Ülkemizdeki verilere bakıldığında, taze meyve-sebze fiyatlarındaki mevsimsellik yıllara 
göre oldukça belirgin farklılıklar göstermektedir. Bu durumun yol açtığı fiyat hareketleri, 
değişken ağırlık sisteminde endeks yapısını kayda değer bir biçimde etkileyebilmektedir.4 
Taze meyve-sebze ürünlerinin TÜFE sepeti içerisindeki yüksek ağırlığı göz önüne 
alındığında, diğer ülke uygulamalarının da incelenerek daha düşük oynaklığa yol açabilecek 
hesaplama yöntemlerinin araştırılması önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, yukarıda 
bahsedilen değişken ve sabit ağırlık yöntemleri tartışılmakta ve Türkiye’deki taze meyve-
sebze ürünlerinin bu yaklaşımlarla hesaplanan endeksleri ve oynaklıkları 
karşılaştırılmaktadır.  

22..  DDeeğğiişşkkeenn  vvee  SSaabbiitt  AAğğıırrllııkkllaarr  

Değişken ağırlık sistemi Türkiye’de mevcut TÜFE hesaplamalarında kullanılan ağırlık 
yaklaşımıdır.5 Buna göre, taze meyve-sebze ile bazı giyim ürünlerinin TÜFE içerisindeki 
ağırlıkları, Hanehalkı Bütçe Anketi (HBA) verilerine göre bireylerin belirli ay içerisindeki 
tüketim kalıplarını yansıtacak şekilde her ay farklılık göstermektedir. Örneğin, bir yaz 
meyvesi olan karpuzun TÜFE içerisindeki ağırlığı Haziran-Eylül ayları arasında yüksek 
değerler alırken, bu aylar dışında kalan sekiz ay boyunca sıfır olarak alınmakta ve bu ürün 
endeks hesaplamalarına dâhil edilmemektedir.  

                                                 
4 Bir ürünün, ağırlığının yüksek olduğu bir ayda mevsimsel ortalamalarına göre aşırı bir fiyat hareketi göstermesi bu duruma örnek olarak 
gösterilebilir. 
5 Birçok ülke uygulamasında tüketici fiyatları endeksleri derlenirken Laspeyres formülü kullanılmaktadır. Bu formülde, baz yılı olarak belirlenen yılın 
harcama kalıplarından derlenen ağırlıklar kullanılarak aşağıda basit haliyle sunulan fiyat endeksi hesaplanmaktadır: 
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Türkiye’deki resmi enflasyon istitistiklerinde de kullanılan zincirleme Laspeyres formülasyonunda ise endeks bir önceki dönemle ilişkilendirilerek 
devam ettirilmektedir. Bu yöntemle, endeks hesabında kullanılan maddelerin ağırlık ve fiyatları her yıl güncellenmekte, endeks ise cari fiyatların bir 
önceki Aralık ayı fiyatlarına oranlanarak hesaplanması ile elde edilmektedir. 
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Değişken ağırlık sistemi, kuramsal olarak bakıldığında mevsimsel ürünlerin tüketici 
fiyatlarına dâhil edilmesinde ideal bir yöntemdir. Tüketilen ürünlerin ağırlıklarının, aylara göre 
tüketim kalıplarını takip ederek değişmesi bu yaklaşımı yaşam maliyetini ölçmede başarılı 
kılmaktadır. Bu şekilde bakıldığında, değişken ağırlık sistemi sabit ağırlık yönteminden daha 
etkin bir ölçü sunmaktadır. Uygulamada ise değişken ağırlık sisteminin bu avantajı çeşitli 
nedenlerle sınırlanmaktadır. 

Değişken ağırlık yaklaşımıyla ilgili temel sorun, endekste görülen değişimlerin fiyat 
değişimleri dışında, ağırlık değişimlerinden de önemli ölçüde etkilenebilmesidir. Başka bir 
ifadeyle, endeks değeri, fiyatların sabit kaldığı iki dönem arasında ağırlık yapısına bağlı 
olarak değişebilmektedir. Bu nedenle, aylara göre değişen ağırlıkların doğru belirlenmesi 
oldukça önemlidir. Ağırlıkların belirlenmesinde HBA’nın son üç yıllık ortalamalarından 
yararlanılmaktadır. HBA’nın en güncel verisi ise ağırlıkların geçerli olduğu yılı iki sene 
geriden takip etmektedir.6 Bunun yanında, meyve-sebze ürünlerindeki tüketim kalıbının 
mevsimselliği büyük ölçüde arz gelişmeleri doğrultusunda şekillenmektedir. Dolayısıyla, bir 
ürünün piyasaya geçmiş yıllara kıyasla daha önce veya daha sonra girmesi, o yıl için gerçek 
ağırlık yapısının farklılaşmasına yol açacaktır. Böylelikle, fiyat gelişmeleri endekse 
olduğundan daha farklı yansıyacaktır.  

Aşağıdaki tablolarda A ve B ürünlerinden oluşan bir taze meyve endeksi sunulmaktadır. 
Bu örnekte, A ve B ürünlerinin endeks içerisindeki ağırlıkları sırasıyla yüzde 10 ile yüzde 
90’dır. Ortalama tüketim eğilimleri (HBA’nın son üç yıllık verileri) kullanılarak oluşturulan bu 
ağırlıklar, doğal olarak güncel dönemdeki (t ayındaki) gerçek tüketim paylarından 
farklılaşabilmektedir. Nitekim A ürününün t ayında piyasaya erken ve bol miktarda girdiği 
varsayıldığında, ürün düşük fiyat ile yüksek miktarda tüketilebilecektir. Böyle bir durumda A 
ürününün t ayında tüketim içindeki payının yüzde 10 yerine yüzde 40 olduğu varsayılabilir 
(Tablo 1). Ancak, varsayılan ağırlık yapısına göre A ürününün t ayı itibarıyla daha düşük 
miktarlarda tüketileceği öngörüldüğü için, t ayında gerçekleşen ve tüketicinin yararlandığı 
fiyat azalışları endekse tam olarak yansıtılamayacaktır (Tablo 2). Dolayısıyla, bu örnekte 
geçmiş tüketim eğilimlerini temel alan ağırlık yapısına göre taze meyve endeksi, referans 
döneme kıyasla yüzde 4 gerilerken, tüketicinin gerçek tüketim bilgisi kullanıldığında bu 
gerileme yüzde 16 olmaktadır. Benzer şekilde, A ürününün yaşanacak bir arz sıkıntısı 
neticesinde piyasaya geç ve az miktarda girdiği varsayıldığında, ürün yüksek fiyat ile sınırlı 
miktarda tüketilebilecektir. Bu durumda da değişken ağırlıkların fazla öngörülmesinden 
(belirlenmesinden) dolayı endeks fiyat artışlarını daha yüksek yansıtabilecektir. 

                                                 
6 Örneğin, 2010 yılı ağırlıkları hesaplanırken 2006, 2007 ve 2008 yılları Hanehalkı Bütçe Anketleri kullanılmıştır. 
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Özetle, değişken ağırlık yapısının tüketim kalıplarını tam olarak takip edememesi, ürün 
arzının mevsimsel desenine aykırı dalgalandığı zamanlarda yüksek bir ikame yanlılığına yol 
açmakta ve endeksin gerçek fiyat dinamiklerini ölçme yeteneğini zayıflatmaktadır. Söz 
konusu sorun elbette yalnızca değişken ağırlık yöntemine özgü değildir. Güncel ağırlıkların 
bilinemediği her yöntem ikame yanlılığı sorununu içermektedir. Ancak ağırlıkların sürekli 
olarak ve dönemler itibarıyla belirgin olarak farklılaştığı değişken ağırlık sisteminde, söz 
konusu sorunun etkileri endekste daha güçlü olarak hissedilmektedir.  
 

Tablo 1. Örnek Bir Taze Meyve Endeksi 

 Ağırlıklar Fiyatlar Basit Endeks 

Ürünler Varsayılan Gerçek P(0) P(I) E(0) E(1) 

A 0,1 0,4 5 3 100 60 

B 0,9 0,6 4 4 100 100 

 

Tablo 2. Farklı Ağırlıklarla Hesaplanan Ana Endeks ve Değişimler 

 Varsayılan Ağırlıklar Gerçek Ağırlıklar 

Ay 0 Ay I Ay I 

Endeks Endeks Değişim Endeks Değişim 

100 96 %-4 84 %-16 

Bir diğer husus, değişken ağırlık yapısı kullanıldığında, belirli bir ay için göreli ağırlığı 
yüksek olan ürünlerden birinin fiyatındaki aşırı hareketin, diğer ürünlerin fiyat hareketlerini 
gölgeleyebilme olasılığıdır. Böylece her ay yüksek oynaklık gösteren az sayıdaki ürün, grup 
fiyatlarının genel seyrine egemen olmaktadır. Ülkemizde arz, dağıtım ve dış talep kaynaklı 
etkilerin ürün fiyatlarında sıklıkla aşırı hareketlere yol açtığı düşünüldüğünde, değişken 
ağırlık yapısının meyve-sebze fiyatlarındaki oynaklığı artıracağı beklenebilir.7 Takip eden 
bölümde değişken ağırlık yapısının bu yönünün meyve-sebze fiyatlarına etkisi ortaya 
konmaktadır. 

Değişken ağırlıkların yukarıda açıklanan sorunlardan arındırılması için değişen mevsimsel 
yapıları ve buna bağlı olarak şekillenen tüketim kompozisyonunu öngörerek daha doğru 
ağırlıklar sunulması gerekmektedir. Başka bir ifadeyle, değişken ağırlıkların fiyat 
hareketleriyle uyumsuzluğunu en aza indirgeyebilmek için o yıla ait gerçek tüketim ağırlıkları 
kullanılmalıdır. Ancak, pratikte söz konusu güncel ağırlıkların tespit edilmesi mümkün 
olmamaktadır. Yine de, HBA ortalama tüketim ağırlıkları her ürün için ikame etkilerini 
                                                 
7 Öğünç (2010) ve Orman ve diğerleri (2010) çalışmalarında olası yapısal sorunlar tartışılmaktadır. 
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içerecek şekilde hassas bir ölçü olarak kabul edilirse, bu ağırlıklar TÜFE için de doğru ölçüyü 
sunabilir. Ancak, meyve-sebze piyasası, şokları hızla yansıtan bir yapıda olduğundan, 
HBA’dan uyarlanan değişken ağırlıkların gerçek ağırlıklarla uyumlu olması oldukça güçlü bir 
varsayımdır. 

Sabit ağırlık sisteminde ise tüm ürünlerde her ay için sabit, ortalama ağırlıklar 
kullanılmaktadır. Daha önce verilen örneğe göre, sabit ağırlık sisteminde karpuz, yılın tüm 
aylarında değişmeyen bir ağırlıkla endeks hesaplamalarına katılmaktadır. Bu yaklaşımda, 
ürünlerin fiyatlarının temin edilemediği dönemlerde, (karpuz örneğinde Haziran-Eylül dönemi 
dışında kalan aylarda) olası fiyat verisi türetilerek endeks hesaplanmaktadır. 

Sabit ağırlık yaklaşımında kuramsal ve uygulamaya ilişkin olarak tartışmaya açık hususlar 
bulunmaktadır. Kuramsal olarak bakıldığında, bir ürünün piyasada olmadığı bir dönemde ona 
ağırlık verilip fiyatının türetilmesi ile aslında o ürün, fiyatının toplanamadığı aylarda sanal bir 
kalem olarak varsayılmaktadır. Bu nedenle sabit ağırlık sisteminde aylık tüketim davranışları 
tam anlamıyla yansıtılamamakta, dolayısıyla bu sistem yaşam maliyetini ölçmede zayıf bir 
yaklaşım sunmaktadır. Uygulamada ise fiyatları türetmede nasıl bir yol izleneceği kritik bir 
öneme sahiptir.8 Yaygın olarak kullanılan yöntemde, veri türetilmesi için grup içerisinde 
mevcut ay ile bir önceki ay fiyat verileri bulunan diğer ürünlerin ortalama aylık değişimi 
bulunur. Mevcut ay için fiyat verisi eksik olan ürünün fiyatı, ürünün önceki ay fiyatının bu 
ortalama değişim değeri ile yürütülmesiyle hesaplanır. Çalışmada da kullanılan bu yöntem, 
değişken ağırlıklardaki fiyat etkisinin bir kısmının ortalama fiyatlar yoluyla yumuşatılmasını 
sağlar. Uygulamada karşılaşılabilecek bir başka sorun ise ürün fiyatının ne zaman türetme 
yoluyla hesaplanacağıdır. Mevsimsel ürünlerin piyasaya girişleri veya piyasadan çıkışları tüm 
pazarlarda aynı anda gerçekleşmeyebilir. Bu bağlamda, ürünlerin geniş bir tüketici kitlesine 
ulaşabildiği ayların tespiti önem taşımaktadır.9  

33..  DDeeğğiişşkkeenn  vvee  SSaabbiitt  AAğğıırrllııkk  YYaappııllaarrııyyllaa  MMeeyyvvee--SSeebbzzee  FFiiyyaattllaarrıı  

Değişken ağırlık yaklaşımı ile hesaplanan taze meyve-sebze endeksleri ile tarafımızca 
sabit ağırlık yaklaşımı kullanılarak hesaplanan taze meyve-sebze endeksleri aşağıda 
sunulmaktadır (Grafik 1, Grafik 2). Buna göre, iki yaklaşımın özellikle meyve endeksinde 
oldukça farklılaştığı gözlenmektedir. 

 

 

                                                 
8 Veri türetilmesindeki farklı yaklaşımlar için bkz. Consumer Price Index Manual: Theory and Practice, 2004, Bölüm 22. 
9 Bu çalışmada sabit ağırlıklarla yapılan hesaplarda ürün fiyatları değişken ağırlıkların sıfır olduğu aylar için türetilmiştir. 
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Grafik 1. Farklı Yaklaşımlar ile Taze Meyve Fiyat Endeksi 
(Yıllık Yüzde Değişim) 

Grafik 2. Farklı Yaklaşımlar ile Taze Sebze Fiyat Endeksi 
(Yıllık Yüzde Değişim) 
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Kaynak:  TÜİK, TCMB. 
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Kaynak:  TÜİK, TCMB. 

İncelenen dönemde iki yaklaşımın ilk olarak grup aylık enflasyonlarındaki oynaklık 
açısından farklılaştığı görülmektedir. İncelenen dönem verisinde yıllar itibarıyla taze sebze 
grubunda belirgin bir farklılaşma gözlenmezken meyve grubunda oynaklığın sabit ağırlık 
yaklaşımında belirgin olarak daha düşük olduğu bulunmuştur. Öte yandan, tüm örneklem için 
bakıldığında, taze sebze grubu sabit ağırlık yaklaşımı altında daha düşük bir oynaklık 
sergilemektedir (Tablo 3). 

Tablo 3. Ortalama Aylık Enflasyon Oynaklığı (Standart Sapma) 

 Taze Meyve Taze Sebze 

 Sabit Ağırlık Değişken Ağırlık Sabit Ağırlık Değişken Ağırlık 

2008 6,21 8,79 16,22 18,39 
2009 10,94 13,08 13,57 13,57 
2010* 3,55 9,59 24,30 22,36 

Tüm Örneklem 8,14 10,70 16,14 16,67 
* 2010 yılı için hesaplamalar ilk beş ayı kapsamaktadır. 

44..  SSoonnuuçç  

Mevsimsel ürünlerin TÜFE hesaplamalarında nasıl ele alınacağına ilişkin farklı 
yaklaşımlar önerilebilmekle birlikte, her zaman ve her ülke için ideal olarak 
nitelendirilebilecek bir yöntem bulunmamaktadır. Ülkeler için doğru yaklaşım, fiyatların 
davranış özelliklerine, dolayısıyla verinin yapısına göre değişmektedir. Bu çalışmada, 2007-
2010 dönemi Türkiye verisi için sabit ağırlık yöntemi kullanıldığında değişken ağırlık 
yöntemine kıyasla meyve-sebze endeksinin oynaklığının azaldığı saptanmıştır.  
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Türkiye’de meyve-sebze fiyatları aracı etkileri, dış talep gelişmeleri ve arzı etkileyen 
koşullara oldukça duyarlıdır. Söz konusu şoklar, mevsimsel ürün fiyatları üzerinde yüksek 
oynaklığa neden olmaktadır. Değişken ağırlık sistemi, mevsim ürünlerine daha yüksek ağırlık 
vererek oynaklığın fiyat endeksini yüksek bir oranda etkilemesine yol açmaktadır. Sabit 
ağırlık sisteminde ise, oynaklığın ağırlık yapısından kaynaklanan kısmı kontrol altına 
alınabilmektedir. Bu çalışma, incelenen dönemde işlenmemiş gıda fiyatları oynaklığının bir 
kısmının sabit ağırlık sistemi ile azaltılabileceğine işaret etmektedir.  

Sonuç olarak, gerek yukarıda tartışılan farklı ağırlık yöntemleri, gerekse fiyatların 
endekslere farklı şekilde dahil edilmesine dayalı ülke örnekleri, konunun daha geniş bir veri 
seti ile detaylı olarak incelenmesi gereğini ortaya koymaktadır. 
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Tablo Ek-1: Mevsimsel Ürünlerin Ele Alınış Biçimi: Ülke Uygulamaları 

 Ağırlık Sistemi Ülkeye Özgü Yöntemsel Yaklaşım 
Akdeniz Ülkeleri   

İspanya Değişken 

İlgili ürün için fiyat endeksi oluşturulurken, baz fiyat (Po) olarak bir önceki 
yılın aynı dönemindeki fiyat kullanılmakta. Değişken ağırlık kullanılarak aylık 
toplulaştırılmış endeks hesaplanmakta ve daha sonra mevcut ay için son 12 

aylık endeks değerlerinin ortalaması kullanılmakta. 
Fransa Değişken - 

İtalya Sabit 
Fiyat dağılımlarının yüzde 75'lik kısmı hesaplamalarda kullanılmakta. Ayrıca 

taze meyve-sebze ürünleri fiyatlarının 13 aylık hareketli ortalaması 
alınmakta. 

Malta Değişken Fiyatı temin edilemeyen ürünlerin ağırlıkları oransal olarak diğer ürünlere 
dağıtılmakta. 

Slovenya Sabit Fiyatı temin edilemeyen ürünlerin fiyatları fiyatı temin edilebilen ürünlerin 
ortalama değişimi oranında türetilmekte. 

Yunanistan Değişken - 
GKRY Değişken - 

Diğer Ülkeler*  
Macaristan Değişken - 
Bulgaristan Sabit - 

Letonya Sabit Endekste yıl içinde fiyatı temin edilemeyen meyve-sebze bulunmamakta. 
Finlandiya Sabit - 
Polonya Değişken - 

Kaynak: Eurostat 
*Oynaklığı görece yüksek olan ülkeler 

 

Grafik Ek-1 Enflasyon Hedeflemesi Yapan Seçilmiş Ülkeler İçin Belirsizlik Aralıkları 
(Belirsizlik Aralığının Orta Noktasına veya Enflasyon Hedefine Göre ± Yüzde Puan) 

 
 

1,25

1

22

1,5

A
vu

st
ra

ly
a

Ç
ek

 C
um

.

Fi
lip

in
le

r

İn
gi

lte
re

İs
ra

il

Ka
na

da

K
ol

om
bi

ya

G
. K

or
e

M
ac

ar
is

ta
n

M
ek

si
ka

P
er

u

P
ol

on
ya

R
om

an
ya Ş
ili

Y
en

i Z
el

an
da

Ta
yl

an
d

G
ün

ey
 A

fri
ka

B
re

zi
ly

a

Tü
rk

iy
e

 
Kaynak: TCMB, İlgili Ülkelerin Merkez Bankaları. 

 


