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Bu çalışma, enflasyon hedeflemesi (EH) döneminde ilk defa ciddi bir ekonomik yavaşlama ile karşı karşıya 

kalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) uygulamakta olduğu EH stratejisini, enflasyon ve büyüme 
ilişkisi bağlamında irdelenmektedir. Bu kapsamda yapılan açıklama ve değerlendirmeler, “yeni neoklasik sentez”in 
(YNS) teorik bakış açısı ve Türkiye’de 1991:1–2007:12 dönemi için enflasyon-büyüme arasındaki negatif ilişkiyi 
destekleyen Granger nedensellik analizinin ışığında şekillendirilmiştir. Çalışmanın, TCMB’nin yeni enflasyon he-
defleri ile ilgili olarak, özellikle beklentilerdeki bozulma ve kredibilite kaybı açısından üzerinde durduğu iki eleştiri 
noktası vardır. Bunlardan birincisi, enflasyon hedeflerinin değiştirilme süreciyle; ikincisi ise yeni enflasyon hedefle-
rinin açıklık sorunuyla ilgilidir. Ayrıca, çalışma YNS’nin bakış açısıyla uyumlu olarak, TCMB’nin enflasyonu istenen 
seviyeye düşürmek için monopol gücünü azaltıcı ve rekabeti artırıcı politikaları daha fazla gündemine alması ge-
rektiği sonucuna varmaktadır. 
 

Anahtar Kelimeler: Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Yeni Neoklasik 
Sentez  

 
1. Giriş 
 
Enflasyon ile büyüme arasındaki ilişki, iktisat literatüründe en çok tartışılan konuların 

başında gelmektedir. Keynesyen görüş, enflasyon ile üretim arasındaki ilişkiyi Phillips eğrisi 
aracılığıyla açıklamıştır. Phillips eğrisinin, enflasyonla işsizlik arasındaki negatif ilişki yakla-
şımına uygun biçimde enflasyonla büyüme arasında pozitif ilişkinin varlığı genel kabul gör-
müştür. Bu yaklaşım özellikle gelişmekte olan ülkelerde siyaset ile ekonominin yakınlaşması-
na neden olmuş ve bunun bir sonucu olarak “siyasi çevrim” teorileri literatüre girmiştir. Ne var 
ki, 1970’li yıllarda çoğu ülkenin yüksek enflasyon, yüksek işsizlik ve düşük büyüme sorunuyla 
karşı karşıya kalması (stagflasyon) Phillips eğrisinin ampirik olarak yıkılmasına neden olmuş-
tur. Bu tarihten sonra, iktisat teorisi “arz” kavramını önemsemeye başlamış ve parasalcı oku-
lun etkisiyle de enflasyonla mücadelede para arzının kontrolü ön plana çıkmıştır. Daha son-
ra, rasyonel beklentiler teorisyenleri parayı reel ekonominin dışına itmişler; bununla birlikte 
kredibilite, beklentiler ve kurala dayalı para politikası gibi noktaları ön plana çıkararak EH re-
jiminin de teorik temellerini hazırlamışlardır. Reel konjonktür teorisi ile aynı dönemde gelişen 
yeni Keynesyen okul, rasyonel beklentilerin varlığında dahi nominal-reel ücret ve fiyat katılık-
ları nedeniyle parasal müdahalelerin gerekliliğine vurgu yapmıştır.  

 
Günümüzde, “yeni neoklasik sentez” (YNS) olarak isimlendirilen ve reel konjonktür teo-

risi ile yeni Keynesyen iktisat arasındaki metodolojik yakınlaşmanın sonucu olarak ortaya çı-
kan yeni bir düşünce okulu belirmektedir. Yeni neoklasik sentez, düşük ve istikrarlı enflasyon 
oranı ile istikrarlı büyüme arasındaki pozitif ilişkiye vurgu yapmakta ve bunun EH rejimi ile 
sağlanabileceğini belirtmektedir.  

 
Enflasyon hedeflemesi (EH), doğrudan enflasyon oranını hedef alan yeni bir para poli-

tikası rejimidir. İlk olarak, 1990 yılında Yeni Zelanda Merkez Bankası tarafından uygulanmış; 
ardından Kanada, Şili, İngiltere ve İsrail Merkez Bankaları EH rejimini uygulamaya başlamış-
tır. EH rejiminin bu ülkelerdeki başarısı ve 1990’lı yılların sonlarında yaşanan finansal krizler-
le birlikte birçok gelişmekte olan ülkede (GOÜ) döviz kuru hedeflemesine dayalı fiyat istikra-
rının çökmesi ile birlikte, GOÜ’lerde EH rejiminin yayılma hızı artmıştır. Nitekim 1998 yılında 
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Çek Cumhuriyeti, Kore ve Polonya, 1999’da Brezilya, Kolombiya ve Meksika, 2000 yılında 
Tayland, 2001 yılında Macaristan, Filipinler ve Güney Afrika EH rejimine katılmışlardır. Türki-
ye döviz kuru hedeflemesinin 2001 Şubat kriziyle çökmesi ile birlikte 2002 yılı başında örtük 
ve 2006 yılı başında açık EH uygulamasına geçmiştir.     

 
Türkiye, 2001 krizi sonrası 2002–2006 döneminde ortalama % 7.2 reel GSYİH büyü-

mesi ile,  başarılı bir üretim artış trendi yakalamıştır. Buna karşın 2007 yılında büyüme oranı 
% 4.5; 2008’in ilk dokuz ayında ise % 3 büyümüştür. 2008’in üçüncü çeyrek büyümesinin 
% 0.5 olarak gerçekleşmiş olması ve ABD merkezli küresel krizin etkilerinin 2008’in son çey-
reğinde iyice belirginleşmesi bu dönem için negatif büyüme beklentisini oldukça kuvvetlen-
dirmektedir. Bu durum, TCMB’nin EH rejimi uyguladığı dönem boyunca ilk defa ciddi bir eko-
nomik yavaşlama süreciyle karşı karşıya kaldığını göstermektedir. Çalışma, karşılaşılan eko-
nomik yavaşlama riski karşısında TCMB’nin nasıl hareket etmesi gerektiği konusuna odak-
lanmaktadır. Bu amaçla ikinci bölümde, yeni teorik yaklaşımlarından biri olan “yeni neoklasik 
sentez”in büyüme ve enflasyon arasındaki ilişkiye teorik bakışı ele alınmaktadır. Üçüncü bö-
lümünde, Türkiye örneğinde büyüme ve enflasyon arasındaki ampirik ilişki test edilmektedir. 
Dördüncü bölümde, ikinci ve üçüncü bölümlerde elde edilen bilgilerin ışığında, Türkiye’de EH 
dönemindeki büyüme ile enflasyon arasındaki ilişki daha yakından incelenmektedir. Genel 
değerlendirme ve sonuçlar kısmında ise, yapılan değerlendirme ve varılan sonuçlar yer al-
maktadır. 

 
2. Büyüme ve Enflasyon: Yeni Neoklasik Sentez’in Teorik Bakış Açısı 
 
Çalışmanın bu kısmında, önce YNS’nin genel olarak metodolojik yapısı, daha sonra 

büyüme ve enflasyon bağlamında YNS’de para politikasının teorik altyapısı ve son olarak da 
YNS’nin para politikası ile ilgili vardığı temel çıkarımlar üzerinde durulmaktadır.       

 
Reel konjonktür teorisi ile yeni Keynesyen iktisat arasındaki metodolojik yakınlaşmanın 

sonucu olarak ortaya çıkan “yeni neoklasik sentezi” inceleyen Zouache’ye göre (2004:101–
107), YNS modelleri dört temel prensibe sahiptir: Dinamiklik prensibi: Yeni neoklasik model-
ler dinamik modeller olup, optimizasyon davranışlarını zamanlararası bir yapıda inceler. Di-
namiklik kavramı, etki tepki analizine vurgu yapar. İktisadi dalgalanmalar dışsal şokların eko-
nomideki yayılımı sonucu oluşmaktadır. Reel konjonktür teorisi için dışsal şok teknolojik şok-
lar olurken; reel konjonktür teorisinden yeni neoklasik senteze geçişte, yeni Keynesyen gele-
neğe uygun olarak para ve maliye politikaları da modele dahil edilmiştir. Temsili birim prensi-
bi: Eski neoklasik sentezin aksine (Hicks, 1937; Modigliani,1944) yeni neoklasik sentez mo-
delleri, ekonomideki bireysel birimlerin karar alma süreçlerinin ekonomideki tüm birimler için 
aynı olduğunu varsayar ki, bu varsayım tartışmalıdır. Yeni Keynesyen iktisat eksik rekabet 
yapısı nedeniyle ekonominin tümünü temsili bir birime indirgemez. Birimler piyasa gücüne 
sahip olmaları veya zevklerindeki farklılıklar nedeniyle heterojendir. Bununla birlikte yeni 
neoklasik sentez bu prensibi uygulamaya devam edecek gibi görünmektedir. Genel denge 
prensibi: Bireysel hanehalkı ve firmaların rasyonel davranışları sonucu makro değişkenler 
(tüketim, yatırım, üretim ve istihdam gibi) dengededir. Yeni neoklasik sentez, reel konjonktür 
teorisinin metodolojisini kullanarak çözümlemesini dinamik stokastik genel denge modeli çer-
çevesinde yapmaktadır. Eksik rekabet, modelin ampirik gerçekleri daha iyi açıklayabilmesi 
amacıyla modele yardımcı unsur olarak katılmaktadır. Ampirik olarak doğrulama prensibi: 
Modelin sonuçları ampirik gerçeklerle uyuşmuyorsa o model reddedilir.   

 
Yeni neoklasik senteze sahip modellerin özünü oluşturan dört temel prensibe ilaveten, 

yeni Keynesyen modele uygun olarak nominal ve reel katılıkların modele dahil edilmesi de bir 
prensip olarak alınabilir. Blanchard (2000: 1391), nominal katılıkları “parasal değişimlere kar-
şı fiyat seviyesinin yavaş uyumu” olarak nitelendirmektedir. Yeni neoklasik sentez modelleri 
temel olarak Calvo’nun (1983) kısmi ayarlama mekanizması aracılığıyla nominal katılıkları 
modele dahil etmektedirler. Yeni Keynesyen iktisadın diğer bir önemli özelliği reel katılıklar-
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dır. Yeni Keynesyen iktisatçılar, daralma dönemlerinde emek talebinin azalmasına rağmen 
reel ücretlerin düşmemesi gerçeğini reel ücret katılığı; reel ücret katılığını da içerdekiler-
dışarıdakiler teorisi, sendikaların varlığı ve etkin ücret teorisi ile açıklamaktadırlar. Yeni 
neoklasik sentez içerisinde reel katılıkların yeri tam olarak belli olmamakla birlikte; Danthine 
ve Kurman (2004), reel katılıkların etkin ücret formunda modele katılmasının yeni neoklasik 
sentezi tamamlayacağını savunmaktadırlar (Zouache, 2004: 105). 

 
Goodfriend ve King (1997:25–51), “The New Neoclassical Synthesis and the Role of 

Monetary Policy” isimli çalışmalarında, YNS’de para politikasının teorik altyapısını oluştur-
maktadırlar1. YNS modelinde, marjinal ve ortalama markup olarak adlandırılan iki çeşit 
markup söz konusudur. Zamanın herhangi bir anında yalnızca firmaların bir kısmının fiyatla-
rını ayarlaması ve yeni bir markup düzeyi belirlemesini ifade eden marjinal markup, şu şekil-
de formüle edilmektedir: 

 

t

t
t

P
ψ

μ
*

* =       (1) 

 
Burada Pt

* , fiyat ayarlaması yapan firmaların fiyat seviyesi ve marjinal maliyeti de içe-
ren gelecekteki ekonomik şartlar hakkındaki beklentilerine dayanır.ψ simgesi ise marjinal ma-
liyeti göstermektedir. Para politikasının yayılım mekanizması üzerinde önemli bir role sahip 
olan ortalama markup, marjinal maliyetin üzerinde belirlenen fiyatı göstermektedir. Ekonomi-
deki ortalama bir firma için fiyatın marjinal maliyete bölünmesiyle elde edilen ortalama 
markup, şu şekilde formüle edilmektedir2: 

 

t

t
t

P
ψ

μ =        (2) 

 
t dönemindeki reel ekonomik faaliyetin belirlenmesinin analizinde, ortalama markup 

önemli bir yer tutar. Öte yandan, reel marjinal maliyet ortalama markupın tersi olarak da ifade 
edilebilmektedir. Reel marjinal maliyet )(ϑ , aşağıdaki gibi formüle edilebilir: 

tt

t
t P μ

ψϑ 1
==       (3) 

 
YNS modellerinde, ortalama markupın yanı sıra, ikinci önemli etki mekanizması nisbi 

fiyatlardaki değişmenin ekonomi üzerindeki etkisidir. Şöyle ki, ekonomideki bazı fiyatlar ya-
pışkan olduğundan, genel fiyat seviyesindeki değişmeler nispi fiyatların da değişmesine ne-
den olmakta ve nisbi fiyatlardaki bu bozulma da nihai ürünlerin alternatif faydalarını değiştire-
rek toplam üretimin yanlış yönlendirilmesine neden olmaktadır. Buradan yola çıkarak, YNS 
modelinde, reel marjinal maliyetle fiyat seviyesi arasındaki ilişkiyi şu şekilde ifade etmek 
mümkündür: 

             ∑
∞

=
+− ++=

1

*
1 )/(log2)/log(loglog

j
jtt

j
ttt EPP ϑϑβϑϑ    (4) 

Fiyat seviyesi için yapılan bu rasyonel beklentili çözümün;  bugünkü fiyat seviyesinin bir 
kısmının geçmişte belirlenmiş olan fiyatlar tarafından önceden belirlenmesi ve firmaların cari 
ve gelecekteki reel marjinal maliyetlerine göre bugünkü fiyatlarını ayarlamaları şeklinde iki 
önemli özelliği vardır. Dolayısıyla, bugünkü fiyatlandırma için gelecekteki reel marjinal maliyet 
beklentileri önemli hale gelmektedir.  

 
)log(log)/log( ttt yy −−= ϕμμ                 (5) 
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Basitleştirilmiş YNS modelinde, fiyat seviyesindeki değişimle üretim arasındaki ilişkiyi 
anlamak için ortalama markup üzerinde durulmalıdır. Ortalama markup ile üretim arasındaki 
ters ilişki basitçe (5) nolu denklemde görülebilir. Denklemde ty , esnek fiyatlı üretim seviyesi-
ni göstermektedir. Denklemden de anlaşılacağı üzere, t dönemindeki ortalama markupın 
( tμ ) sabit markup μ ’den sapması arttıkça üretim olumsuz etkilenecektir.  

  
Yukarıdaki teorik yaklaşımın ışığında, yeni neoklasik sentezin optimal enflasyon oranı 

önerisi incelenebilir. YNS modeli, optimal enflasyon oranı konusunda üç önemli husus üze-
rinde durmaktadır (Goodfriend ve King, 1997:33-34): Birincisi, fiyat yapışkanlığına sahip her-
hangi bir modelde enflasyon oranı nispi fiyatların dağılımını etkilemekte ve böylece ürünlerin 
nihai kullanım değerleri değişebilmektedir. Bu durum, sıfır enflasyonun varlığı durumunda 
minimize edilmektedir. Nitekim Şekil 1(B)’de görüleceği üzere sıfır enflasyon durumunda bü-
tün nispi fiyatlar bir olacak ve üretimin son kullanım değeri maksimize edilecektir. İkincisi, or-
talama markup enflasyon oranına bağlı olmakta ve sıfıra yakın bir enflasyon oranında mini-
mize edilmektedir. Ayrıca, enflasyonun markup üzerindeki etkisi, sıfır enflasyon civarında ol-
dukça düşük iken; daha yüksek enflasyon oranlarında gittikçe artmaktadır. Bununla birlikte, 
Şekil 1’de görüleceği üzere sıfır enflasyon oranında μ  1.10 iken, %10 enflasyon oranında 
sadece 1.104’dür. Dolayısıyla düşük enflasyon ve deflasyon oranlarında para politikası uygu-
layıcıları ortalama markup üzerinde çok fazla etkili değillerdir. Bu durumda markup daha çok 
özel sektörün monopol gücüne bağlı olmaktadır.  

 

 
Şekil 1: (A) Ortalama Markup, (B) Nisbi Fiyat Bozulması 

 
YNS modelinin para otoritesinin düşük enflasyon oranlarında ortalama markup üzerin-

de etkisinin oldukça düşük olduğunu belirtmesi önemlidir. Nitekim Türkiye’de de 12 aylık TÜ-
FE enflasyonunun % 10’un altına düştüğü Şubat 2004’den3 2007 sonuna kadar ortalama enf-
lasyon % 8.8 olmuştur. Bu noktadan hareketle, 2004 sonrasında enflasyonun istenen seviye-
ye gerilememesinde TCMB’nin belirttiği diğer etkilerin yanısıra, ortalama markup değeri üze-
rinde para politikasının etkisinin sınırlı olması da gösterilebilir. Monopol gücünün azaltılması 
hususunda ise, TCMB’nin raporlarında bahsettiği mikro reformlar önemli yer tutmaktadır. Ay-
rıca, piyasaların daha serbest hale getirilmesi, haksız rekabetin önlenmesi ve devletin eko-
nomideki ağırlığının azaltılması da monopol gücünü azaltıcı unsurlar olarak ön plana çıkmak-
tadır. Üçüncüsü, eğer fiyat uyumu kaynakların harcanmasına neden oluyorsa, bu durum da 
sıfır enflasyon durumunda minimize edilmektedir.  

 
YNS modeli, sıfıra yakın bir enflasyona ulaşmada yansız para politikasını önermekte-

dir. Yansız para politikası, istikrarlı bir fiyat ortamında üretimin potansiyel seviyesinde gerçek-
leşmesini destekleyen para politikası olarak ifade edilmektedir. Yeni sentez, böyle bir para 
politikasının, marjinal maliyetin üzerindeki ortalama markup fiyatlandırmasının istikrarlı olma-
sını gerektirdiğini ve bunun da enflasyon hedeflemesi ile sağlanabileceğini savunmaktadır. 
Yansız para politikasında, ortalama markup değeri sıfır enflasyon civarında sabit bir μ  değe-
rinde tutulacaktır. Böylece üretim açığı ortadan kalkacak ve ekonomide her zaman tt yy =  
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olması söz konusu olacaktır. Bu durumda para politikasının birinci amacı fiyat seviyesinin 
istikrarlı olmasıdır. 

 
Nihayetinde YNS’nin para politikasının sonuçları hakkında dört temel yargıya sahip ol-

duğu görülmektedir (Goodfriend ve King, 1997:2–3):  
 
Birincisi, YNS modelleri para politikasının reel ekonomik faaliyetler üzerinde önemli bir 

role sahip olabileceğini ileri sürmektedir.  
 
İkincisi, YNS modellerine göre maliyetli fiyat ayarlaması durumunda dahi, uzun dönem-

de enflasyon ve reel faaliyetler arasında çok az bir değiş-tokuş bulunmaktadır.  
 
Üçüncüsü, YNS modelleri enflasyonun giderilmesinin nisbi fiyat bozulmalarını azaltarak 

ve işlem etkinliğini artırarak önemli kazançlar sağladığını belirtmektedir.  
 
Dördüncüsü, YNS modelleri kredibilitenin para politikasının etkilerini anlamada önemli 

bir rol oynadığını ortaya koymaktadır.  
 
3. Büyüme ve Enflasyon: Türkiye Örneği  
 
3.1. Literatür 
 
EH rejiminin temel hedefi düşük ve istikrarlı bir enflasyon oranıdır. Para politikasının tek 

amacı olarak düşük ve istikrarlı enflasyon oranının amaçlanmasının ana nedeni ise, bu amaç 
sağlandığında büyümenin de pozitif yönde etkilenmesinin beklenmesidir.  

 
Literatürde enflasyon ile büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen çok sayıda ampirik ve teo-

rik çalışmaya rastlamak mümkün ise de, söz konusu çalışmalarda bu ilişkinin niteliği konu-
sunda belirli bir eğilimin oluşmadığı görülmektedir. Bununla birlikte, son dönemde yerli ve 
yabancı literatürde enflasyon ile büyüme arasında negatif yönde bir ilişkinin var olduğunu 
gösteren çalışmalar ağırlık kazanmıştır. Bu çalışmaların bazıları aşağıda özetlenmiştir:  

 
VAR modelini kullanan Kirmanoğlu (2001), Türkiye’de son 25 yıldır yaşanan yüksek 

enflasyonun bir sonucu olarak, enflasyonun 1964–2002 döneminde Türkiye ekonomisinde 
özel yatırımları ve ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Çalış-
masında genişletilmiş neoklasik modele dayalı bir denklemden yaralanan Çetintaş (2003), 
1970-1996 döneminde Türkiye ekonomisinde enflasyon ve büyüme arasında uzun dönemde 
negatif bir ilişkinin olduğunu ifade etmiştir. Karaca (2003) 1987:2-2002:4 döneminde üçer ay-
lık mevsimsel düzeltilmiş enflasyon ve büyüme serilerini kullanarak yaptığı analiz neticesin-
de, Türkiye’deki enflasyon ve büyüme ilişkisini negatif işaretli olarak bulmuştur. Taban (2008) 
ARDL modelini kullandığı çalışmasında, Türkiye’de 1970-2006 döneminde enflasyonun bü-
yümeyi hem uzun hem de kısa dönemde negatif etkilediğini göstermiştir. 

 
 Fisher (1993) 63 ülkenin 1960-1989 dönemine ait verilerini kullanarak, enflasyonun ya-

tırımları ve verimliliği azaltmak suretiyle büyümeyi olumsuz etkilediği sonucuna ulaşmıştır. 
100 ülkenin 1960-1990 dönemine ait verilerini yatay-kesit yöntemiyle test eden Barro (1995), 
enflasyonun büyüme ve yatırımlar üzerinde negatif etkisinin olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu-
na göre, enflasyondaki % 10’luk bir artış kişi başına GSYİH’yı % 0.2-0.3; yatırımların GSYİH 
oranını ise % 0.4-0.6 oranında azalmaktadır. Motley (1998), beş gruba ayrılmış çeşitli ülkele-
rin 1960-1990 dönemine ait verilerini panel ve yatay-kesit veri analiz yöntemiyle test ettiği 
çalışmasında, yüksek enflasyon oranının düşük reel büyümeye neden olduğunu göstermiştir. 
Bu bağlamda, çalışmada, 1970-1980’lerde enflasyon oranındaki % 5’lik bir azalmanın reel 
GSYİH’yı % 0.1-0.5 oranında artıracağı öngörülmüştür. Fiji ekonomisinin 1970-2003 dönemi-
ne ait verilerini zaman serileri yöntemi ile test eden Gokal-Hanif (2004), enflasyonun %5’in 
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üstünde çıkmasına paralel olarak büyümenin azalma sürecine girdiğini savunmuştur. Artan 
(2006), gelişmiş ve gelişmekte olan ülke grubunda yer alan 63 ülkeyi incelediği çalışmasının 
sonucunda, 1977-2001 döneminde enflasyonun büyümeyi negatif yönde etkilediğini savun-
muştur. Yukarıda özetlenen çalışmaların yanı sıra Berber-Artan (2004), Terzi-Oltulular 
(2004), Kökocak-Arslan (2006), Kormendi-Meguire (1985), Andres-Hernando (1997), 
Gylfason-Herbertsson (2001), Caporin-Di Maria (2002) ve Mubarik (2005) enflasyonla eko-
nomik büyüme arasında negatif yönlü bir ilişki tespit etmişlerdir4. 

 
3.2. Veri Seti ve Tanımlayıcı İstatistikler 
 
Belirtilen literatüre ilave olarak, çalışmanın bu bölümünde, Türkiye ekonomisi için enf-

lasyon ve büyüme ilişkisi 1989 finansal serbestleşme dönemi sonrası için test edilmiştir. Mo-
del çözümlemesinde kullanılan 1990:1-2007:12 dönemine ait veri seti, TCMB’nin elektronik 
veri dağıtım sisteminden (EVDS) alınmıştır. Sanayi Üretim Endeksi (SÜE), TP.TSY01: Top-
lam Sanayi Sektörü (1997=100) ve TP.UR4.T01: Toplam Sanayi Sektörü serileri (1997=100) 
baz alınmak üzere uyumlaştırılmıştır. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ise, International 
Financial Statistics (IFS)’den [18664...ZF Consumer prices (CPI:all country serisi] elde 
edilmiştir. Her iki serinin de mevsimsel değişimlere açık olması sebebiyle, doğal logaritmaları 
alınarak Census X-11 metodu ile mevsimsellikten arındırılmıştır. Çalışmada incelemeye konu 
olan seriler, mevsimsel olarak düzeltilmiş olan SÜE ve TÜFE serilerinin yıllık (12 aylık) bü-
yüme oranlarının hesaplanmasıyla elde edilmiştir. Çalışmada büyümeyi temsil etmek üzere 
SÜE’nin seçilme nedeni, aylık veriyle analiz yapabilme imkânının bulunması ve sanayi üreti-
minin tarım ve hizmetler sektörüne oranla uygulanan para-maliye politikalarıyla ve dış şoklar-
la daha yakın ilişki içerisinde olmasıdır. 12 aylık TÜFE enflasyon oranının seçilme nedeni ise, 
ekonomik karar birimlerinin diğer enflasyon göstergelerine göre bu göstergeyi daha fazla dik-
kate aldıklarının düşünülmesidir. Çalışma boyunca, SÜE elde edilen yıllık sanayi üretim en-
deksi büyüme oranını, TÜFE elde edilen yıllık enflasyon oranını göstermektedir. Ayrıca, 
ekonometrik yöntemlerin anlatılmasından ziyade, sonuçlarına yoğunlaşıldığı da belirtilmelidir. 

 
Tablo 1: Değişkenlere Ait Temel İstatistikî Göstergeler 

 Ortalama Maksimum Minimum 
SÜE 0.040320 0.200537 -0.181568 
TÜFE 0.416639 0.814657 0.066328 

 
Tablo 1, bu serilere ait temel istatistikî göstergeleri vermektedir. Buna göre, 1991:1-

2007:12 döneminde ortalama yıllık sanayi üretimi büyüme oranı % 4 iken ortalama enflasyon 
oranı % 41’dir. 
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Şekil 2 a: Mevsimsellikten Arındırılmış Büyüme ve Enflasyon Oranları 
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Şekil 2 b: Mevsimsellikten Arındırılmış Büyüme ve Enflasyon Oranları  
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Şekil 3: TÜFE ve SÜE Serilerine Ait Serpilme Diyagramı 

 
Şekil 2, TÜFE ve SÜE değişkenlerinin zaman yolu grafiğini ve Şekil 3, bu değişkenlere 

ait serpilme diyagramını sunmaktadır. Şekil 3’deki doğrusal trendin negatif eğimli olması ve 
bu iki değişken arasındaki korelasyon katsayısının -0.26 olması, söz konusu değişkenler a-
rasındaki negatif ilişki hakkında önsel bilgi sunmaktadır. Ayrıca Şekil 3 incelendiğinde, 
1991’den günümüze negatif büyüme oranlarının genelde yüksek enflasyon oranlarında top-
landığı da açıkça görülecektir. 

 
3.3 Ekonometrik Yöntem ve Bulgular 
 
Değişkenlerin zaman serisi özellikleri incelenirken durağanlık özelliklerine sahip olmala-

rı önemlidir. Çalışmada serilerin durağan olup olmadıklarının belirlenmesinde, Genişletilmiş 
Dickey-Fuller (ADF) testleri kullanılmıştır. Tablo 2, birim kök test sonuçlarını sunmaktadır. 
Tablodan görüleceği üzere, SÜE değişkeni trendsiz ve trendli her iki modelde de %1 anlamlı-
lık düzeyinde durağandır. Buna karşın, TÜFE serisi seviyesinde durağan değil iken, birinci 
farkında (DTÜFE) her iki modelde de % 1 anlamlılık seviyesinde durağandır.  

 
Tablo 2: Birim Kök Test Sonuçları 

Değişkenler SIC ADF Test İstatistiği 
 Trendsiz Model Trendli Model 

SÜE 1 -4.39a [-3.46] -4.39a  [-4.00] 
TÜFE 12 0.35    [-3.46] -1.77   [-4.00] 

DTÜFE 11 -7.35a [-3.46] -7.51a  [-4.00] 
Not: Parantez içerisinde yer alan değerler % 1 seviyesinde ADF tablo kri-
tik değerleridir. a ilgili katsayının % 1 düzeyinde anlamlı olduğunu göster-
mektedir. 
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İki değişken arasındaki nedensellik ilişkisi, (7) ve (8) nolu denklemlerde belirtilen 
Granger nedensellik analizi aracılığıyla incelenmiştir. Denklemlerde belirtilen gecikme uzun-
lukları, Schwarz bilgi kriterine göre seçilmiş ve maksimum 12 olarak alınmıştır.    
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Tablo 3, Granger nedensellik analizi sonuçlarını sunmaktadır. Hesaplanan F test ista-
tistiği, (7) nolu denklemdeki βi katsayılarının % 1 anlamlılık düzeyinde sıfırdan farklı olduğunu 
göstermektedir. Buna karşın, F testi istatistiği (8) nolu denklemdeki δi katsayılarının istatistik-
sel olarak sıfırdan farklı olmadığına işaret etmektedir. Bu durumda analiz sonucunun, DTÜFE 
değişkeninden SÜE’ye doğru tek yönlü bir nedenselliğin var olduğunu gösterdiği görülmekte-
dir. (7) nolu denklemdeki βi katsayısının negatif olması ise, bu nedenselliğin yönünün negatif 
olduğunu göstermektedir.  

 
Tablo 3: Granger Nedensellik Analizi Sonuçları 
Nedenselliğin Yönü F test istatis-

tiği 
P değe-
ri 

DTÜFE (1)  SÜE (7) 15.06581 0.0001 (-) 
SÜE (1)  DTÜFE (12) 0.229832 0.6322 (-) 

                Parantez içindeki sayılar, Schwarz bilgi kriterine göre seçilen gecikme uzunluklarıdır. 
 
Granger nedensellik analizi, 1991:1-2007:12 dönemi için Türkiye’de yıllık enflasyon o-

ranlarındaki aylık değişimleri yansıtan DTÜFE’nin, sanayi üretim endeksinin yıllık büyüme 
oranlarını yansıtan SÜE değişkeninin Granger anlamda nedeni olduğunu göstermektedir. 
Gerek bu nedenselliğin varlığı, gerekse de bu nedenselliğin yönünün negatif olması 
YNS’deki teorik öngörüyle uyumludur. 

 
4. Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve TCMB  
 
Enflasyon hedeflemesi stratejisinde merkez bankalarının temel amacı düşük bir enflas-

yon oranında fiyat istikrarını sağlamak ve böylece istikrarlı bir büyüme için uygun zemini ha-
zırlamaktır. Belirtilen bu amaç, Türkiye’de EH döneminde gerçekleşebilmiş midir? Bu soru-
nun cevabına zemin hazırlamak amacıyla, EH rejiminin performansının incelenmesi yararlı 
olacaktır. 

 
EH rejiminin ekonomik performansını araştıran çok sayıda çalışma yapılmıştır: Debelle 

(1997), Mishkin-Posen (1997), Siklos (1999), Cecchetti-Ehrmann (1999), Nadal-Francisco 
(2001), Neumann-v. Hagen (2002), Ball-Sheridan (2003), Burcle-Kim-McLellan (2003), Vega-
Winkelried (2004), Apergis vd.(2005), Kumhof-Li-Yan(2007), Mishkin-S.Hebbel (2007), 
Gosselin(2007), Daianu-Lungu (2007), Lin-Ye (2008a), Lin-Ye (2008b) bu çalışmalardan ba-
zılarıdır. Literatüre Türkiye açısından bakıldığında,9 EH konusunda önemli bir birikimin oluş-
tuğu gözlenmektedir. Bununla birlikte EH rejiminin kısa bir geçmişe sahip olmasının etkisiyle 
çalışmaların çoğunluğunun, EH hakkında teorik bilgiler ve Türkiye’de uygulanabilirliği konu-
sunu incelediği görülmektedir. Türkiye’de EH’nin performansını ele alan çalışmalara Kara 
(2006) ve Kara-Orak’ın (2008) çalışmaları örnek olarak verilebilir. Tarafımızca hazırlanmış 
olan bu çalışma, büyüme-enflasyon ilişkisi bağlamında Türkiye’de EH’nin performansını ele 
alan genç literatüre bir katkı amacını taşımaktadır. 

 
Enflasyon hedeflemesi stratejisinin performansını inceleyen çalışmalardan elde edilen 

sonuçlar üzerinde tam bir fikir birliği söz konusu değildir. Bununla birlikte EH uygulayan ülke-
lerde;  
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—Enflasyon oranı, beklentileri ve değişkenliğinin, 

—Faizlerin ve faiz değişkenliğinin,  

—Üretim değişkenliğinin ve 

—Konjonktürel dalgalanmaların azaldığı;  

—Para politikasının kredibilitesinin arttığı,  
 
büyümenin olumsuz yönde etkilenmediği ve makroekonomik istikrarın da sağlandığı gibi o-
lumlu sonuçlara ulaşılmıştır. Öte yandan aynı çalışmalarda ortaya çıkan bu sonuçların sade-
ce EH uygulayan ülkelere özgü olmadığı; EH uygulamayan bir çok ülke için de geçerli olduğu 
dile getirilmektedir. Gelinen nokta itibariyle, EH stratejini başarısız sayacak veya tartışmalı 
hale getirecek ciddi düzeyde bir olumsuzluğun da henüz ortaya çıkmadığının belirtilmesi ge-
rekir. 

 
Yukarıda özetlenen çalışmalara ilave olarak, bu çalışma kapsamında ve enflasyon ve 

büyüme bağlamında Türkiye ekonomisine benzer yapı sergileyen 13 gelişmekte olan ülke-
nin5 EH rejimi altındaki performansı ele alınmıştır. Söz konusu ülkelerin enflasyon oranları, 
12 aylık TÜFE endeksine göre hesaplanmış olup, Macaristan dışındaki ülke verileri 
International Financial Statistics’den (IFS); Macaristan’ın verisi ise, Macaristan Merkez Ban-
kası’ndan elde edilmiştir.  

 
Tablo 4, EH öncesi ve sonrası dönemleri kapsayan 5 yıllık süreler itibariyle, incelemeye 

konu olan 13 ülkenin ortalama enflasyon oranlarını göstermektedir. Görüleceği üzere, söz 
konusu gelişmekte olan ülkelerde EH öncesinde % 18.77 olan ortalama enflasyon oranı, EH 
sonrasında önemli bir azalma göstererek % 6.89’a düşmüştür. Ülke bazında bakıldığında ise, 
hiçbir ülkede 5 yıl öncesi ortalama enflasyon oranlarının EH rejimine geçtikten sonra yüksel-
mediği görülmektedir. Dünya genelinde ortalama enflasyonun azalma eğiliminde olduğu bir 
gerçek olmakla birlikte, EH öncesi ve sonrası ortalama enflasyon oranları arasındaki açık 
fark ve tek bir ülke örneğinin dahi bu durumu bozmaması, EH rejiminin GOÜ’lerde enflasyo-
nu düşürmede etkili olduğunu göstermektedir.  

 
Tablo 4: Ortalama Enflasyon6 

EH Öncesi 
5 yıl

EH Sonrası 
5 yılÜlke 

Ortalama Enflasyon 
Brezilya 11.53 8.39
Çek Cum. 9.15 4.66
Filipinler 6.25 5.38
G. Afrika 6.68 5.13
İsrail 18.52 11.36
Kolombiya 20.45 8.33
Kore 4.98 3.49
Macaristan 15.20 5.89
Meksika 22.74 8.43
Peru 63.52 12.57
Polonya 26.76 7.31
Şili 19.43 14.00
Tayland 5.14 1.68
Ortalama 18.77 6.89

 

EH rejiminin büyüme konusundaki performansını değerlendirmek üzere hazırlanmış o-
lan Ek-1’deki tablodan yola çıkarak; 
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—GOÜ’ler daha çok döviz kuru krizlerinden sonra EH rejimine geçtiklerinden7, ele alı-
nan ülkelerin EH rejimine geçiş yılları değerlendirme dışı bırakıldığında, EH rejimi döneminde 
GOÜ’lerde ciddi krizlerin yaşanmamış olduğu, 

—Her ne kadar Şili ve İsrail’de - % 1’i geçmeyen krizler yaşamış ise de, birçok ülkenin 
geçmişte - % 10’lara varan kriz dönemleri yaşadığı düşünüldüğünde, bu durumun göz ardı 
edilebileceği, 

—Ülke bazında bakıldığında; EH rejimine geçildikten sonraki 5 yıllık sürede reel 
GSYİH’daki kümülâtif artışın Şili’de % 51, Türkiye’de % 41, İsrail’de % 35 ve Peru’da % 33 
olduğu; dolayısıyla Şili, Türkiye, İsrail ve Peru’nun büyüme performansı bakımından en başa-
rılı ülkeler oldukları,  

—Söz konusu ülkelerin enflasyon konusundaki performansları da dikkate alındığında, 
düşen enflasyon oranlarına karşın büyüme oranlarının olumsuz yönde etkilenmediği; başka 
bir ifade ile enflasyonla büyüme arasında ters yönlü ilişkinin teyit edildiği anlaşılmaktadır.  

 
Bununla birlikte, EH rejimi uygulayan GOÜ’leri “başarılı” olarak nitelerken, 1990’lı yıl-

ların sonundan itibaren hüküm süren elverişli küresel ekonomik koşulları da göz ardı etme-
mek gerekmektedir. Dünya genelinde ekonomik büyümenin yükseldiği, buna karşın emtia 
fiyatlarının görece istikrarlı bir seyir izlediği, GOÜ’lere yönelen sermaye akımlarının arttığı bu 
dönemden, diğer çoğu ülke gibi EH uygulayan GOÜ’ler de olumlu yönde etkilenmiştir. Buna 
karşın, uluslararası emtia fiyatlarındaki artışa bağlı olarak dünya genelinde artan enflasyon 
karşısında ve 2007 yılı ortalarında ABD’deki finans piyasalarında başlayarak gittikçe yayılan, 
ABD ve Avrupa’da kimi finans kuruluşlarının batmasına neden olan finansal türbülans karşı-
sında EH uygulayan GOÜ’lerin ne derece başarılı olabilecekleri hususu önemli bir noktadır. 

 
Yukarıda ifade edilen açıklamalardan sonra, enflasyon ve büyüme bağlamında Türkiye 

ekonomisine daha yakından bakılabilir. Türkiye ekonomisi 1990’lı yıllarda, 1994 ve 1999 kriz-
leri gibi, önemli ekonomik krizlerle karşı karşıya kalmıştır. Ayrıca pek çok IMF destekli istikrar 
programlarına rağmen çeyrek yüzyıldır devam eden enflasyonla mücadele konusunda da 
kalıcı bir başarı sağlanamamıştır. Öte yandan, bu dönemde iktisat literatüründe para talebi-
nin istikrarsızlığı nedeniyle parasal büyüklüklerin izlenmesinin zorlaştığını ve parasal büyük-
lüklerle enflasyon arasındaki ilişkinin zayıfladığını gösteren birçok ampirik bulgu ortaya ko-
nulmuştur. Özetlenen bu gelişmelerin bir sonucu olarak, 2000’li yılların başına gelindiğinde, 
Türkiye’de enflasyonla mücadelede geleneksel strateji haline gelen parasal hedefleme stra-
tejisinden vazgeçilmiş ve döviz kuru hedeflemesine geçilmiştir. Uygulamaya konulan döviz 
kuru hedeflemesi ile birlikte, tüketici fiyatları (TÜFE) enflasyonunda % 69’lardan %39’lar se-
viyesine hızlı bir azalma sağlanmış ve bu süreçte reel GSYİH % 6.8 büyümüştür (Şekil 4). 
Fakat sürdürülemez bir iç borç dinamiği, başta kamu bankaları olmak üzere mali sistemdeki 
sağlıksız yapı ve diğer yapısal sorunların kalıcı bir çözüme kavuşturulamamış olması (bkz. 
Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı), 2001 yılı başında ekonomin tekrar küçülmesine neden 
olmuştur. Sonuçta Şubat 2001’de yaşanılan finansal krizle birlikte döviz kuruna dayalı istikrar 
programı çökmüştür. 2001 krizi neticesinde, enflasyon tekrardan % 70’ler seviyesine yaklaş-
mış ve reel GSYİH’da % 5.7 küçülmüştür.  

 
Böyle bir ortamda Türkiye, gerek diğer ülke örneklerinin başarısı gerekse de diğer al-

ternatif para politikası stratejilerinin tüketilmesi nedeniyle, EH stratejisine geçilmesine yönelik 
politikalarını şekillendirmeye başlamıştır. Bu bağlamda 2002 yılı başında önce parasal hedef-
lemenin bir yan unsur olarak korunduğu örtük enflasyon hedeflemesine, daha sonra da 2006 
yılından itibaren de açık enflasyon hedeflemesine geçilmiştir. 

 
Şekil 4’den görüleceği üzere, 2002 yılından itibaren Türkiye ekonomisi 27 çeyrek dö-

nemdir sürekli büyümektedir. Örtük enflasyon hedeflemesinin uygulanmaya başlandığı 2002 
yılı başında reel GSYİH büyümesi % 6.2 olurken; enflasyon oranı (TÜFE) % 68.5’den % 
29.7’ye gerilemiştir. 2003 yılında ekonomi % 5.3 büyümüş ve enflasyon % 18.4’e düşmüştür. 
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2004 yılında ise, ekonomi % 9.4 büyürken, enflasyon % 9.3 olmuştur. Ekonomik göstergeler-
de yaşanan bu gelişmeleri, bağımsız TCMB’nin ilk başkanı olan Süreyya Serdengeçti 
(2004:3), “Düşen Enflasyon” başlıklı konuşmasında şu şekilde değerlendirmektedir: “…30 
yıldır yaşamış olduğumuz yüksek enflasyon tecrübesinden ve diğer ülke örneklerinden biliyo-
ruz ki, enflasyon yükseldikçe ortalama büyüme düşmekte ve enflasyon düştükçe ortalama 
büyüme artmaktadır. Son üç yıldır uygulanmakta olan istikrar programı çerçevesinde enflas-
yon düşerken ulaştığımız yüksek büyüme oranları bunun bir örneğidir. Fiyat istikrarının sağ-
lanması sürdürülebilir bir büyüme için ön şarttır…”. 2005 yılında da ekonomi büyümeye de-
vam etmiş, büyüme % 8.4 olarak gerçekleşmiş ve enflasyon oranı da % 7.7’ye kadar gerile-
miştir.   
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Şekil 4: Türkiye’de Reel GSYİH Büyümesi ve Enflasyon (1999-2008/III)8 

 
Örtük EH döneminde enflasyon oranları hedefin altında gerçekleşirken, açık EH’nin uy-

gulandığı son üç yıl ise enflasyon oranları hedefin üzerinde kalmıştır. Nitekim 2006 yılında 
hedef % 5 iken, gerçekleşme % 9,6; 2007 yılında hedef % 4 iken, gerçekleşme % 8.4 olmuş-
tur. Ekonomi 2006 yılında % 6.9 büyürken, 2007 yılı büyümesi geçmiş beş yılın % 7.2 olan 
ortalamasının altında kalarak % 4.6 olarak gerçekleşmiştir. 2008 yılının ilk dokuz ayında ise 
enflasyon %11.1’e çıkarken, aynı dönem büyümesi de % 3’e düşmüştür. TCMB, 2006 yılın-
dan itibaren enflasyonun belirlenen hedeflerin üzerinde gerçekleşmesini ağırlıklı olarak enerji 
fiyatlarındaki yükselişleri de içerisinde barındıran dışsal etkilere bağlamaktadır (TCMB, 
2008b:12-13): “…Ülkemizde 2006 ve 2007 yıllarında enflasyonun belirlenen hedeflerin üze-
rinde gerçekleşmesinin temel nedenleri büyük ölçüde dışsal etkenlere bağlıdır. 2006 yılının 
ilk aylarından itibaren petrol fiyatları, işlenmemiş gıda fiyatları ve altın fiyatlarında görülen 
yüksek artışlar enflasyonu olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu etki, Mayıs ayından itibaren 
küresel risk algılamalarındaki değişim ve uluslararası likidite koşullarının gelişmekte olan ül-
keler aleyhine dönmesiyle YTL’nin önemli ölçüde değer kaybetmesi sonucu daha da güç-
lenmiş, enflasyon bekleyişleri belirgin olarak bozulmuştur…”. Ayrıca TCMB (2008b:2), 
“…2007 yılında uluslararası piyasalarda gözlenen bir diğer önemli gelişme de, ham petrol, 
tarım ürünleri ve diğer emtia fiyatlarındaki artışlardır. Bu artışlar yalnızca ülkemizde değil, 
dünya genelinde enflasyon üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturmaktadır…” şeklindeki a-
çıklamasıyla dünya genelinde de enflasyonun artış trendinde olduğunu belirtmiştir. Nitekim 
TCMB (2008c:2) Mayıs 2008 itibariyle EH uygulayan GOÜ’ler içerisinde Brezilya hariç diğer 
tüm ülkelerde enflasyon hedefinin belirgin olarak aşıldığına dikkat çekmektedir.   

 
2007 yılının ikinci çeyreğinden itibaren, hedeflenen enflasyon oranlarına ulaşılamaması 

sorununa, ekonomideki yavaşlama sorunu da eklenmiştir. Nitekim 2007 yılının ilk çeyreğinde 
% 7.6 olan reel GSYİH büyümesi, 2. çeyrekte % 4,0, 3. ve 4. çeyrekte ise % 3.4 olmuştur.  
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2008’in ilk çeyrek büyümesi %6.7 olmakla birlikte, TCMB’nin (2008c:44) de belirttiği üzere 
yüksek yıllık büyüme rakamı büyük oranda baz etkisinden kaynaklanmaktadır. Nitekim ya-
vaşlama eğilimi, 2008’in üçüncü çeyrek büyümesinin % 0,5 olarak gerçekleşmesiyle de teyit 
edilmiştir. Ekonomideki yavaşlamanın nedenleri yukarıda belirtilen ve enflasyonu yukarı çe-
ken; ham petrol, tarım ürünleri ve diğer emtia fiyatlarındaki artışlar, uluslararası likidite koşul-
larının gelişmekte olan ülkeler aleyhine dönmesi ve siyasi belirsizlikteki artış sayılabilir. Ayrı-
ca TCMB (2008:5), 2006 yılı ortalarından itibaren uyguladığı parasal sıkılaştırmanın da eko-
nomik yavaşlamanın nedenlerinden biri olduğunu belirtmektedir. 2008’in son çeyrek büyü-
mesinin ise, ABD merkezli küresel krizin etkilerinin iyice belirginleşmesi nedeniyle, negatif 
gerçekleşeceği göz önünde tutulduğunda 2008 yılındaki büyüme oranının 2007 yılının altında 
kalacağı görülmektedir. 

 
TCMB, EH rejiminin uygulandığı dönem boyunca ilk defa bu kadar ciddi bir ekonomik 

yavaşlama süreciyle karşı karşıya kalmıştır. Burada dikkati çeken nokta, TCMB’nin bahsedi-
len ekonomik yavaşlamaya verdiği tepkidir. TCMB’nin, belki de ilk defa olarak, 31 Mart 2008 
tarihli para politikası kurulu toplantı özetinde büyümedeki yavaşlama süreci nedeniyle enflas-
yon hedefini ikinci plana attığı gözlenmektedir. Nitekim TCMB, 31 Mart 2008 tarihli Para Poli-
tikası Kurulu Toplantı Özetinin 23. maddesinde şu açıklamayı yapmaktadır (2008a:5): “Kurul, 
artan gıda ve enerji fiyatları ile küresel belirsizliklerin enflasyon hedefine ulaşılmasını gecikti-
rebileceği değerlendirmesinde bulunmuştur. Para politikası orta vadede % 4 enflasyon hede-
fine odaklanmaktadır; ancak içinde bulunduğumuz konjonktür göz önüne alınarak bu hedefe 
ulaşma süresi ile ilgili olarak katı bir politika izlenmemektedir. Zira arz şoklarından kaynakla-
nan enflasyon artışına sert tepki verilmesi iktisadi faaliyette arzu edilmeyen dalgalanmalara 
yol açabilmektedir. Bu çerçevede, hedefe ulaşmanın zamanlaması emtia ve finans piyasala-
rındaki gelişmelere bağlı olarak farklılaşabilecektir.” 

 
TCMB, bu açıklamasıyla aslında resmi enflasyon hedeflerini de tartışmaya açmış bu-

lunmaktadır. Sonuçta TCMB, 3 Haziran tarihinde 2009–2011 dönemi bütçe hazırlıklarına te-
mel oluşturacak enflasyon hedeflerini belirlemek amacıyla hükümete açık mektup göndermiş-
tir. Bu mektupla birlikte TCMB, hükümete enflasyon hedeflerinin 2009 yılsonu için % 7,5 ve 
2010 yılsonu için % 6,5 olarak güncellenmesi; 2011 yılı için ise % 5,5 olarak belirlenmesi ö-
nerisini sunmuştur. Önerilen yeni enflasyon hedefleri, hükümet tarafından da kabul edilerek 
uygulanmaya başlanmıştır.  

 
TCMB’nin yeni enflasyon hedeflerini belirleme süreci ile ilgili olarak iki noktada eleştiri 

yapmak mümkündür. Birinci nokta, 31 Mart 2008 tarihli toplantı özetinin 23. maddesi ile tar-
tışmaya açıldığı düşünülen enflasyon hedefleri ile bunların değiştirilme önerisinin verildiği 3 
Haziran 2008 dönemindeki süreçle ilgilidir. TCMB’nin 31 Mart tarihli açıklaması yanlış yolda 
doğru araba kullanmaya benzemektedir. Ekonomik daralmanın söz konusu olduğu durumda, 
ortaya çıkacak olan etkili bir parasal daralma ekonomik faaliyetlerde arzulanmayan ölçüde 
düşüşe neden olabilmektedir. Bununla birlikte, “temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sür-
dürmek” olan merkez bankasının, 2008 yıl sonu için hedeflediği % 4 enflasyon oranına ula-
şamama beklentisini kamuoyuna “Para politikası orta vadede % 4 enflasyon hedefine odak-
lanmaktadır; ancak içinde bulunduğumuz konjonktür göz önüne alınarak bu hedefe ulaşma 
süresi ile ilgili olarak katı bir politika izlenmemektedir.” şeklinde açıklamasının uygun olmadı-
ğı söylenebilir. Bunun birinci nedeni, % 4’lük hedefin kamuoyunun nezdinde geçersiz kılın-
masının, beklentileri ve beklentilerdeki belirsizliği yukarı yönlü etkileyebilecek olmasıdır. Bu 
durum risk primini artırarak, finansal piyasaların etkin işlemesini engelleyecek bir unsur oluş-
turabilecektir. İkinci nedeni de, EH rejiminin en önemli özelliklerinden birisi olan, ekonomik 
karar birimlerinin referans alacakları açık bir enflasyon oranı belirtme özelliğinin kaybedilme-
sinin merkez bankasının kredibilitesini de olumsuz etkileyebilecek olmasıdır. Bu nedenlerden 
ötürü, geçmiş iki yılda enflasyon hedefini tutturamayan TCMB ya enflasyon hedefini tartış-
maya açacak bir açıklama yapmamalı veya doğrudan hedefleri revize etmeliydi. 
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TÜFE (%) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Hedef 35 20 12 8 5 4 4 7.5 6.5 5.5 
Tahmin - - - - - - 10.6 7.6 5.9 5.4 
Gerçekleşme  29.7 18.4 9.3 7.7 9.6 8.4 - - - - 

 
Şekil 5:TÜFE Değişim Oranları, Enflasyon Hedefleri ve Tahminleri 

 
İkinci eleştiri, güncelleştirilen yeni enflasyon hedefleri ile ilgilidir. 2008 yılının başında 

2008 yılı için bir güncelleme yapmayan TCMB, 3 Haziran’daki hedef değişikliği önerisinde 
“hesap verme yükümlülüğü” nedeniyle 2008 yılsonu için yeni bir enflasyon hedefi belirleme-
diğini belirtmektedir. Bu durum 2008 yılı için belirtilen resmi rakam olan % 4’lük enflasyon 
hedefini kendiliğinden geçersiz kılmıştır. TCMB açık mektubunda, iktisadi birimlerin kısa va-
dede enflasyon tahminlerini, orta vadede ise % 4 enflasyon hedefini referans almalarını ö-
nermektedir. Fakat iktisadi birimler homojen değildir. Özellikle ekonomiyle daha az ilgili olan 
kamuoyu için, beklentilerdeki bozulma daha fazla olabilecektir. Bu nedenle TCMB’nin bu sü-
reci toplumla daha etkin ve sağlıklı ilişki kurarak yönetmesi beklenirdi. Nitekim 2008 sonuna 
kadar TCMB web sayfasındaki enflasyon hedef ve gerçekleşmeler grafiğinde Şekil 5), fiiliyat-
ta geçersiz kılınmış olan % 4 hedefi açık biçimde kalmıştır. Ayrıca, TCMB’nin Şekil 5’de gös-
terildiği biçimde, 2008 ve diğer yıllar için güncel enflasyon tahminlerini kamuoyuna duyurma-
sı beklentileri yönetme açısından yararlı bir yaklaşım olabilirdi. Beklentileri yönetme açısın-
dan üzerinde durulabilecek diğer bir konu ise, TCMB’nin web sitesinin enflasyon ile ilgili bilgi-
leri sunma açısından yetersizliğidir. Görev tanımları “enflasyon” etrafında şekillenmiş bir ku-
rumun web sayfasının, enflasyonun tanımları, istatistiki verileri, grafik sunumları ve eğitici 
materyaller anlamında çok daha yeterli ve görsel olması beklenilir. Bu tarz bir yaklaşım, ör-
neğin kamuoyunun dikkatinin çekirdek enflasyona çekilmek istendiği bir dönemde kuruma 
daha etkin ve sağlıklı iletişim için bir altyapı sağlayacaktır. Beklentileri yönetmeyle ilgili bu 
önerilerin sadece hedef değişikliği süreci için geçerli olmadığı, beklentileri yönetmenin EH 
rejiminin her anında önem arz ettiği unutulmamalıdır. Güncellenen enflasyon hedefleri ile ilgili 
diğer bir eleştiri noktası ise, belirlenen hedeflerin “açık” olmamasıdır. EH rejimi, insanların 
beklentilerini net enflasyon oranları açıklayarak yönlendirmeye çalışmaktadır. Halbuki açıkla-
nan enflasyon oranlarının % 7.5 gibi buçuklu biçimde olması, ekonomik karar birimlerinin ge-
nelde bu oranı yukarı yönlü yuvarlamalarına ve hedefin daha gayriciddi algılanmasına neden 
olabilecektir. 

 
5. Genel Değerlendirme ve Sonuçlar  
 
YNS, enflasyonun giderilmesinin nispi fiyat bozulmaları ile ortalama markupı azaltarak 

ve işlem etkinliğini artırarak üretimi olumlu etkileyeceğini öngörmektedir. Bu öngörüyü des-
tekler biçimde, son dönemde iktisat literatüründe enflasyon ile üretim arasındaki negatif ilişki-
yi vurgulayan çalışmalar ağırlık kazanmıştır. Çalışmada Türkiye ekonomisi için enflasyon ve 
büyüme ilişkisi 1989 finansal serbestleşme dönemi sonrası için test edilmiştir. Granger ne-
densellik analizi, 1991:1-2007:12 dönemi için Türkiye’de yıllık enflasyon oranlarındaki aylık 
değişimleri yansıtan DTÜFE’nin, sanayi üretim endeksinin yıllık büyüme oranlarını yansıtan 
SÜE değişkeninin Granger anlamda nedeni olduğunu göstermektedir. Gerek bu nedenselli-
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ğin varlığı, gerekse de bu nedenselliğin yönünün negatif olması YNS’deki teorik öngörüyle 
uyumludur.  

 
YNS’nin teorik yaklaşımında belirtildiği üzere, eğer merkez bankaları düşük enflasyon 

oranlarında, enflasyonu düşürme konusunda etkin değilseler; merkez bankaları monopol gü-
cünü azaltıcı, rekabeti artırıcı konular üzerindeki vurgusunu daha da kuvvetlendirmelidir. 
TCMB, son dönemde artan, yapısal reformlar ve mali disiplin vurgularının yanı sıra, mikro 
reform vurgusunu daha etkili biçimde ortaya koymak durumundadır. Bununla birlikte, aslında 
TCMB’nin mikro reform konusunda etkisinin oldukça sınırlı olduğu da belirtilmelidir. Para poli-
tikasının yöneticisi olan TCMB, ilgili kamu kurumlarını ve kamu otoritesini, sivil toplum kuru-
luşlarını ve nihayetinde kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek ve harekete geçmeye zorlamak 
durumundadır.   

 
EH uygulayan GOÜ’lerin enflasyon ve üretim açısından başarılı oldukları savunulabilir. 

Dünya genelinde ortalama enflasyonun azalma eğiliminde olduğu bir gerçek olmakla birlikte, 
EH öncesi ve sonrası 5 yıllık dönemde ortalama enflasyon oranları arasındaki açık fark ve 
tek bir ülke örneğinin dahi bu durumu bozmaması, EH rejiminin GOÜ’lerde enflasyonu dü-
şürmede etkili olduğunu göstermektedir. Ayrıca, söz konusu ülkelerin düşen enflasyon oran-
larına karşın büyüme oranlarının olumsuz yönde etkilenmediği ve EH rejimine geçiş yılları 
değerlendirme dışı bırakıldığında EH rejimi döneminde GOÜ’lerde ciddi krizlerin yaşanmamış 
olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, 2007 yılı ortalarında ABD’deki finans piyasalarında 
başlayan ve gittikçe yayılan küresel kriz karşısında, EH uygulayan GOÜ’lerin ne derece ba-
şarılı olabilecekleri hususu önemli bir noktadır.  

 
Çalışmanın, TCMB’nin yeni enflasyon hedefleri ile ilgili olarak, özellikle beklentilerdeki 

bozulma ve kredibilite kaybı açısından üzerinde durduğu iki eleştiri noktası vardır. Birinci nok-
ta, enflasyon hedeflerinin değiştirilme süreciyle ilgilidir. Geçmiş iki yılda enflasyon hedefini 
tutturamayan TCMB, Mart ayı ile birlikte hedefe ulaşma konusunda katı bir tutum izlemeye-
ceğini belirterek enflasyon hedefini ve dolayısıyla enflasyon hedeflemesi rejimini tartışmaya 
açmamalıydı. İkinci eleştiri ise, yeni enflasyon hedefleri ile ilgilidir. TCMB, 3 Haziran’daki he-
def değişikliği önerisinde hesap verme yükümlülüğü nedeniyle 2008 yılsonu için yeni bir enf-
lasyon hedefi belirlememiştir. Bu durum 2008 yılı için belirtilen resmi rakam olan % 4’lük enf-
lasyon hedefini kendiliğinden geçersiz kılmış; adeta hedefsiz bir hedefleme stratejisi ortaya 
çıkmıştır. Ayrıca,  belirlenen hedefler de “açık” değildir. Hedeflenen enflasyon oranlarının % 
7.5 gibi buçuklu biçimde ilan edilmesi, ekonomik karar birimlerinin genelde bu oranı yukarı 
yönlü yuvarlamalarına ve hedefin daha gayriciddi algılanmasına neden olabilecektir. 

 
Türkiye, % 10’un altında enflasyon oranlarını yaşadığı 2006 yılı sonrasında, enflasyonu 

istediği seviyelere düşürememiştir. TCMB’nin, Türkiye’nin şu andaki ekonomik altyapısı ve 
dünyadaki küresel kriz göz önüne alındığında, tek başına para politikası ile enflasyonu hedef-
lenen seviyelere düşürmeye çalışması ekonomide daralma riskini de beraberinde getirebile-
cektir. Bu sorunun aşılması ise, reel ekonomide “verimlilik, mikro reformlar, girişimcilik orta-
mı” gibi monopol gücünü azaltıcı, rekabeti artırıcı hususları ön plana çıkarmaktadır. Diğer bir 
deyişle, enflasyonun düşürülmesi sorumluluğu artık sadece TCMB’nin değil, toplumun her 
kesiminin üzerindedir. 
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Dipnotlar 
 
1 YSN’nin teorik yapısı ile ilgili olarak, ayrıca Suiçmez-Ekinci (2008:7-24)’e bakılabilir. 
2 Sermaye firmalar arasında tam hareketli varsayıldığından, dengede marjinal maliyet tüm firmalar için aynı ol-
maktadır. 
3 YNS modelinde belirtilen % 10 öngörüsünün, King ve Wolman’ın (1996) çalışmalarında esas aldıkları Calvo-tipi 
fiyat ayarlama modelindeki parametrelere bağlı olduğu hatırlatılmalıdır.  
4 Büyüme ile enflasyon arasındaki ilişkiyi ortaya koyan geniş bir literatür özeti için; Taban (2008:148-149) ve Ar-
tan’ın (2006:122-124) çalışmalarına bakılabilir. 
5 Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Filipinler, Güney Afrika, İsrail, Kolombiya, Kore, Macaristan, Meksika, Peru, Polonya, 
Şili ve Tayland. 
6 5 yıl öncesi için ele alınan hesaplamalarda, Brezilya ve Peru’daki hiperenflasyonun etkisinden kurtulmak için, 
Brezilya için 1995:6 1998:12 ve Peru için 1992:1 1993:12 dönemi esas alındı. Çek Cumhuriyeti’nin enflasyon ve-
risi 1994’den başladığından, 4 yıllık ortalama alınmıştır. Ayrıca EH başlangıç tarihleri olarak, Mishkin ve S.-Hebbel 
(2005) ve Gosselin’in (2007) çalışmalarında esas aldıkları tarihler kabul edilmiştir. 
7 GOÜ kategorisindeki Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Endonezya, Kore, Meksika, Filipinler, Tayland ve 
son olarak Türkiye yaşadıkları döviz kuru krizlerinin ardından, EH rejimine yönelmişlerdir. 
8 2008/III, 2008 yılı üçüncü üçer aylık dönem sonu (ilk dokuz ay sonu) büyüme ve enflasyon rakamlarını göster-
mektedir.   
9 Bunlardan bazılarını şu şekilde özetlemek mümkündür: Kitaplar: Suat Oktar, Enflasyon Hedeflemesi, Para Poli-
tikasının Güvenilirliği ve Fiyat Politikası, Bilim Teknik Yayınevi, 1998; Erdal Demirhan, Para Politikasının Değişen 
Yüzü: Enflasyon Hedeflemesi, TBB Yayını, 2002, Serdar Öztürk, Enflasyon Hedeflemesi, Derin Yayınları, 2003; 
Haydar Akyazı, Enflasyon Hedeflemesi Ülke Deneyimleri ve Türkiye’de Uygulanabilirliği, Seçkin Yayıncılık, 2004, 
Eren Öğretmen, Enflasyon Hedeflemesi Uygulama Özellikleri, Ekrem Gül-Aykut Ekinci-Arif Argun Gürbüz, Enflas-
yonla Mücadelede Enflasyon Hedeflemesi Kavramlar İşleyiş ve Türkiye, Ekin Kitabevi, 2006. Makaleler: N. 
Kamuran Malatyalı, “Enflasyon Hedeflemesi, Ülke Uygulamalarına Örnekler ve Türkiye’de Uygulanabilirliği”, DPT 
Çalışma Raporları:1998-01, Mart 1998; Melike Alparslan-Pelin Ataman Erdönmez, “Enflasyon Hedeflemesi”, TBB 
Bankacılık ve Araştırma Grubu, Aralık 2000; Anıl Duman, “Inflation Targeting as a Monetary Policy and its 
Application to Developing Countries”, The Central Bank of the Republic of Turkey, Research Department Working 
Paper No:7, June 2002; Salih Barışık, “Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesine Yönelik 
Bir Değerlendirme”, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:3, Sayı:1, 2002; Hakan Hacet, “Enflas-
yon Hedefleme Politikası, Uygulamalar ve Türkiye’de Uygulanabilirliği”, Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik 
Araştırmalar Dergisi, Sayı:10, 2005; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, “Enflasyon Hedeflemesi Rejiminin Ge-
nel Çerçevesi ve 2006 Yılında Para ve Kur Politikası”, Aralık 2005; Orhan Karaca, “Enflasyon Hedeflemesi Geliş-
mekte Olan Ülkelerde Çalışır mı?”, Türkiye Ekonomi Kurumu Tartışma Metni 2006/12, Ekim 2006. Belirtilen bu 
kitap ve makalelerin yanı sıra, çeşitli kurum ve üniversitelerde yapılmış çok sayıda uzmanlık ve lisansüstü tezleri 
de söz konusudur.  
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EK 1 - EH Uygulayan GOÜ’lerde 1988 Sonrası Reel GSYİH Büyüme Oranları 

Yıl Brezilya Şili 
Kolom-

biya Çek Cum. 
Macaris-

tan İsrail Kore 
Mek-
sika Peru Filipinler Polonya G. Afrika Tayland Türkiye 

1988 0,3 7,3 4,1 2,0 -0,1 3,6 10,6 1,2 -9,4 6,8 3,3 4,2 13,3 2,1 

1989 3,2 10,6 3,4 4,5 0,7 1,4 6,7 4,2 -13,4 6,2 3,8 2,4 12,2 0,3 

1990 -4,2 3,7 4,3 -1,2 -3,5 6,6 9,2 5,1 -5,1 3,0 -7,2 -0,3 11,6 9,3 

1991 1,0 8,0 2,4 -11,5 -11,9 4,6 9,4 4,2 2,1 -0,6 -7,0 -1,0 8,1 0,9 

1992 -0,5 12,3 4,4 -3,3 -3,1 7,2 5,9 3,6 -0,4 0,3 2,0 -2,1 8,1 6,0 

1993 4,9 7,0 5,7 0,6 -0,6 3,8 6,1 2,0 4,8 2,1 4,3 1,2 8,3 8,0 

1994 5,9 5,7 5,1 3,2 2,9 7,0 8,5 4,4 12,8 4,4 5,2 3,2 9,0 -5,5 

1995 4,2 10,6 5,2 6,4 3,4 7,8 9,2 -6,2 8,6 4,7 6,7 3,1 9,2 7,2 

1996 2,1 7,4 2,1 4,2 1,3 5,4 7,0 5,2 2,5 5,8 6,2 4,3 5,9 7,0 

1997 3,4 6,7 3,4 -0,7 4,6 2,8 4,7 6,8 6,9 5,2 7,1 2,6 -1,4 7,5 

1998 0,0 3,3 0,6 -0,8 4,9 4,2 -6,9 5,0 -0,7 -0,6 5,0 0,5 -10,5 3,1 

1999 0,3 -0,4 -4,2 1,3 4,2 2,9 9,5 3,8 0,9 3,4 4,5 2,4 4,4 -3,4 

2000 4,3 4,5 2,9 3,6 5,2 8,9 8,5 6,6 3,0 6,0 4,3 4,2 4,8 6,8 

2001 1,3 3,5 1,5 2,5 4,1 -0,4 3,8 0,0 0,2 1,8 1,2 2,7 2,2 -5,7 

2002 2,7 2,2 1,9 1,9 4,4 -0,6 7,0 0,8 5,0 4,4 1,4 3,7 5,3 6,2 

2003 1,1 4,0 3,9 3,6 4,2 2,3 3,1 1,4 4,0 4,9 3,9 3,1 7,1 5,3 
2004 5,7 6,0 4,9 4,6 4,8 5,2 4,7 4,2 5,1 6,4 5,3 4,8 6,3 9,4 
2005 2,9 5,7 4,7 6,5 4,2 5,3 4,2 2,8 6,7 4,9 3,6 5,1 4,5 8,4 
2006 3,8 4,0 6,8 6,4 3,9 5,2 5,1 4,8 7,6 5,4 6,2 5,4 5,1 6,9 
2007 5,4 5,0 7,0 6,5 1,3 5,3 5,0 3,3 9,0 7,3 6,5 5,1 4,8 4,5 

Not: (1) Tablo’da giri alanlar ülkenin EH dönemi sonrası reel büyüme oranlarını, çerceveli alanlar ise negatif reel büyümenin yaşandığı kriz dönemlerini göster-
mektedir. Veriler, International Financial Statistics (IFS)’den elde edilmiştir. Türkiye için 1999 yılı ve sonrası için 1998 baz yıllı endeks kullanılmıştır ve 2002-2005 
örtük, 2006 yılı ve sonrası ise açık EH yıllarıdır. Şili, Kolombiya, Macaristan ve Tayland’ın 2007 yılı büyüme oranları IMF tahminlerine dayanmaktadır. (2) Bold ve 
altı çizili büyüme oranlarının olduğu yıllar, ilgili ülkelerin EH rejimine geçtikleri tarihlerdir. 

 
 
 
 
 
 
 
 




