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Enflasyon makroekonomi 
kitaplarında “ortalama fiyatlar 
genel düzeyindeki sürekli 
artışlar” olarak tanımlanır. 
Laidler ve Parkin (1975) 
enflasyonu “sürekli yükselen 
fiyatlar dönemi ya da paranın 
değerinin sürekli düşmesi 
olarak açıklamaktadır 
(Laidler ve Parkin, 1975: 
741). Bundan dolayı 
enflasyon yaşam maliyetinin 
sürekli artması olarak da 
tanımlanmaktadır (Siklos, 2000: 
1). Aslında kullanılan enflasyon 
tanımlaması, enflasyonun 
kaynağını da belirtir. Örneğin 
M. Friedman, enflasyon “her 
durumda ve her zaman parasal 
bir olgudur” tanımlamasıyla 
enflasyonun kaynağının parasal 
genişleme olduğu görüşündedir. 

Daha geniş bir tanımlama için 
Bronfenbrenner ve Holtzman 
şöyle der: “Enflasyon mal, faktör 
ve varlık piyasasından talep ya 
da arz yönlü veya birlikte, karma 
enflasyon (mixedinflation) 
olabilir” (Bronfenbrenner ve 
Holtzman, 1963: 594-595). 
Bronfenbrenner ve Holtzman’ın 
bir başka tanımlaması da 
şöyledir: “Enflasyon fiyatlar 
genel düzeyinin yükselmesi, 
para biriminin aşınmasıdır” 
(Bronfenbrenner ve Holtzman 
1963:597).

Farklı tanımlamalar yapılsa da 
enflasyonu açıklamaya yönelik 
yaklaşımları, arz ve talep 
yönlü kuramlar başlığı altında 
toplayabiliriz. Phillips yaklaşımı 
enflasyonu arz yönüyle ele 

alarak maliyet unsurlarını öne 
çıkartırken; Fisher’dan itibaren, 
Neoklasik okulun iktisatçıları 
talep enflasyonu yaklaşımını 
benimserler ve enflasyonun 
parasal genişlemeye bağlı olarak 
geliştiğini kabul ederler. 

Enflasyonun nedenleri, 
enflasyonun kimliğini de 
vermektedir. Örneğin kiralar 
üzerine narh uygulanması 
veya ücretler üzerinde yapılan 
kontroller bastırılmış enflasyona 
kaynaklık eden politikalar olarak 
gösterilebilir.

Enflasyon oranının %2-3 
bandında seyretmesi sürünen 
enflasyon; %50’nin altında kalan 
enflasyon ılımlı enflasyon; sürekli 
yükselen enflasyon dörtnala 
enflasyon olarak tanımlanırken, 
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Cagan (1956) aylık %50’nin 
üzerindeki enflasyonu 
hiperenflasyon olarak tanımlar 
(Frisch, 1984). Bazı iktisatçılar 
ise yıllık enflasyonun %100’ü 
aşmasını hiperenflasyon olarak 
kabul etmektedir. 

Enflasyon ile beklentiler 
arasındaki bağlantı Friedman’la 
güçlenmiştir. Muth’un (1961) 
rasyonel beklentiler teorisi bunu 
daha ileri bir noktaya taşımıştır. 
Rasyonel beklentiler teorisinin 
önde gelen temsilcileri R.E. Lucas 
(1972, 1973), T.J. Sargent (1973, 
1976), Wallace (1975, 1976) ve 
R. Barro (1976) çalışmalarıyla 
enflasyonist süreçte beklentilerin 
rolünü netleştirdiler.

1990 sonrası B. McCallum ve J. 
Taylor’un yaptıkları çalışmaların 
ardından kurala dayalı para 
politikası yaklaşımları öne 
çıktı ve enflasyon, faiz, büyüme 
ilişkisine dayalı bir çözümlemeye 
gidildi.

Enflasyon Tarihsel 
Gelişim: Olgular ve 
Politikalar 
Bilinen ilk yüksek enflasyon 
M.S. 300 yılında Roma 
İmparatorluğu’nda yaşanmıştır. 
İmparatorluk’un hükümet 
harcamalarını finanse etmek 
için kullandığı yöntem, 
bugünkü anlamda para arzını 
artırmak olmuştur (Paarlberg, 
1993: 7-11). Avrupa’yı 1349-
1351 yıllarında kasıp kavuran 
veba salgını (Black Death) 
döneminde yıllık enflasyon 
%56,3 olurken, kümülatif 
enflasyon oranı %138,5’a kadar 

ulaşmıştır (Fischer, Sahay ve 
Vegh, 2002: 837). Bir başka 
yüksek enflasyon dönemi, 
16. yüzyılda Amerika’nın 
keşfi sonrasında İspanya’da 
yaşanmıştır. Meksika ve Peru’dan 
ülkeye altın ve gümüş madeni 
girişinin artması, para arzını da 
artırmış, bu da fiyatları yukarı 
çekmiştir. Ancak bu dönemlerde 
yoğun değerli maden girişine 
rağmen yaşanan hiperenflasyon 
değildir. 1560’lı yıllarda 
enflasyon %20 dolayındaydı. 
1600’lü yıllarda ise enflasyon 
%2’ler seviyesinde seyretmiştir. 
1700’lü yıllarda enflasyonun 
hiperenflasyona dönüşmesi 
Amerikan İç Savaşı (1775-1783) 
döneminde görülmüştür, bu 
dönemde aylık enflasyon oranı 
%10’ları bulmuştur. 18. yüzyılda 
Avrupa’da yüksek enflasyon 
oranıyla karşı karşıya gelen 
ülke Fransa olmuştur. Fransız 
Devrimi sürecinde enflasyon 
oranı yıllık düzeyde %100’lere 
ulaşmıştır (Sachs ve Larrain 
1993: 728).

20. yüzyıla gelindiğinde 
çeşitli ülkelerde yirmiye yakın 
hiperenflasyon yaşanmıştır. 
Özellikle ekonomilerin “fiyat 
para”ya geçmesiyle kamu 
harcamalarını banknot 
basarak finanse etmek, yüksek 
enflasyonu besleyen bir olgu 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Tarihte hiperenflasyon süreçleri 
hep ihtiyari (ihtiyari, duruma 
göre) para politikasının etkili 
olduğu dönemlerde yaşanmıştır 
(Bernholtz, 2003:9). Bu da daha 
çok 1914-1930 döneminde 
gerçekleşmiştir. Buna rağmen 

bazı ülkelerde hükümetler, 
geçmiş deneyimlere rağmen 
bu yola başvurmaktan hiç 
kaçınmamışlardır (Eichengreen 
ve Sussman, 2000: 25-28). Bu 
aslında biraz da zorunluluktan 
kaynaklanmıştır. Keynes’in 
Barışın Ekonomik Sonuçları 
kitabındaki meşhur ifadesiyle 
“yoksa savaşın bedeli nasıl 
ödenecekti?” (Keynes, 2020). 

Birinci Dünya Savaşı sonrası 
beş orta Avrupa Ekonomisi 
(Almanya, Avusturya, 
Macaristan, Polonya ve SSCB) 
hiperenflasyon tuzağına 
düşmüştü. II. Dünya Savaşı 
sonrası Macaristan ilk 
hiperenflasyona giren ülke oldu. 
O dönemde Macaristan öyle bir 
enflasyon oranı yakaladı ki bu 
güne değin aşılamadı. 1946’da 
yıllık bazda enflasyon oranı 
%3.8 oktilyona (3,8x1027), aylık 
bazda kimi zaman %19.800’e 
kadar yükseldi. Macaristan’daki 
enflasyonun bu noktalara 
ulaşmasında Sovyetler Birliği’nin 
Macaristan’a yüklediği savaş 
dönemi yıkımının onarılması 
ve işgal maliyetleri rol 
oynamıştır (Sachs, Larrain, 
1993:732). İkinci Dünya 
Savaşı sonrası hiperenflasyon 
yaşayan ülkelerden birisi de 
Yunanistan’dır. Yunanistan 
1940-1944 arasında Alman işgali 
altındaydı. 1944’de İngilizler, 
Almanları Yunanistan’dan 
çıkarınca ülkede, Monarşistler 
ile Komünistler arasında iç 
savaş çıkmıştı. Hiperenflasyon 
bu savaşın ortasında yaşandı 
ve fiyatlar aylık bazda %365 
oranında arttı.
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Hiperenflasyonda son raunt 1980 
sonrası görülmüştür. Bu yeni 
dönemde, 1985-1986’da yıllık 
%399,7’lik enflasyon oranıyla 
Nikaragua başı çekmiştir. 
Avrupa’da ise ilk üç sırayı 1987-
1988’de %154,8 ile Yugoslavya, 
1980’de %110,2 ile Türkiye ve 
%100,8 ile Polonya almıştır 
(Sachs ve Larraine, 1993: 733-
734). Son yılların hiperenflasyon 
rekoru Venezuela’da yaşanmıştır. 
Popülizmin tavan yaptığı ülkede 
enflasyon oranı 2019 yılında 
%19.906 olmuştur. Ülke 2020 
yılını da %6.500 oranında bir 
enflasyonla kapatmıştır.

Enflasyon, makroekonomik 
analizin en fazla ele alınan 
konularından biridir; iktisat 
kuramı açısından 1929 
Bunalımı’na değin neredeyse 
tekil ana sorun olarak 
görülmüştür. Enflasyona 
olan bu yoğun ilginin sebebi, 
enflasyon oranının diğer temel 
makroekonomik değişkenler 
üzerindeki etkisinin yüksek 
olmasıdır. 

Enflasyon üzerine 1929 
Bunalımı’na kadar yapılan 
çalışmalarda sorunun 
kaynağının parasal genişleme 
olduğu konusunda genel bir 
mutabakat oluşmuştur. Klasik 
ve Neoklasik iktisat teorisinde 
sorunun çözümünün fiyat 
mekanizmasıyla mümkün 
olduğu düşüncesi egemendi. 
Zaten ekonomi doğal halinde 
tam istihdamda olduğu için 
işsizlik de, enflasyon da kısa 
dönemli, geçici sorunlar olarak 
ele alınmıştır. 1929 Krizi bunun 

böyle olmadığını, ekonomilerin 
eksik istihdama da düşeceğini 
göstermiştir. 1929 Bunalımı bir 
şeyi daha kanıtlamıştır; fiyat 
mekanizması her zaman iktisadi 
dengesizlikleri çözememektedir. 

1944 yılında Bretton Woods 
Sistemi’yle kurulan uluslararası 
para sistemi -bu anlaşmayla 
Uluslararası Para Fonu 
(IMF) ve Dünya Bankası’nın 
kurulmasına karar verilmiştir. 
Bu gelişim dünya ekonomisinin 
küreselleşmesi yönünde 
önemli bir adım olurken, 
ülke ekonomilerinde olası 
istikrarsızlıkları engelleme 
ve istikrarsızlık durumunda 
sorunu çözme görevini de 
IMF üstlenmiştir. IMF bunu 
1960’lı yılların sonuna kadar 
devam ettirebilmiştir. Sistemin 
1973 yılında çökmesi kapitalist 
ülkelerin yeniden enflasyonist 
sürece girmelerine neden 
olmuştur. Bu dönem, Keynesyen 
politikaların ve bu politikaların 
uygulanmasında simge haline 
gelen Phillips yaklaşımının da 
sonu olmuştur. 1970’lerde artık 
işsizlik ile enflasyon arasında 
değiş tokuş işlemiyordu, modele 
olan güven yitirilmişti. Krizden 
1980’lere kadar geçen sürede 
monetarist para politikası, 
gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerde büyük ölçüde 
egemenlik kurmuştu. 

Monetarizmin iktisat politikasına 
dönüşmesinde öncülüğü ABD’de 
R. Reagan, İngiltere’de M. 
Thatcher yönetimleri yapmıştır. 
İki ülkedeki uygulamalar diğer 
ülkelere de örnek olmuştur. 

Türkiye de gelişen bu akıma 1980 
yılında 24 Ocak Kararları’yla 
uymuştur. Monetarizm sadece 
bir para politikası değildir. 
Aynı zamanda ekonomide 
kurumsal yapıyı da değiştirmeyi 
öngören bir iktisat politikasıdır. 
Monetarizm özelleştirme, 
finansal serbestleşme ve dış 
ticarette serbestleşmeyle devletin 
ekonomideki ağırlığını azaltmayı, 
sosyal devletin ortadan 
kaldırılmasını hedefleyen bir 
yapılanmayı savunmaktadır. 
Dünyadaki gelişme de bu yönlü 
olmuştur. Friedman’ın ifadesiyle 
artık “bedava öğle yemeği diye 
bir şey yoktur.” (there is no such 
thing as a free lunch) (Friedman, 
1975).

Keynesyen model gibi Monetarist 
iktisat teorisi de beklentileri 
analizlerine katmıştır. 
Uyarlanabilir beklentiler, Phillips 
eğrisini geçersiz kılmada önemli 
bir işlev üstlenmiştir. Yeni Klasik 
Makro İktisat Okulu ise bunu 
daha ileri taşıyarak rasyonel 
beklentiler modelini bir teori 
haline dönüştürmeye çalışmıştır.

Kurala dayalı para politikası 
Monetarist okul tarafından 
ortaya atılmıştır. M. Friedman’ın 
“para arzının büyüme oranı” 
kuralıyla başlayan uygulama, 
para kurulu ve enflasyon 
hedeflemesiyle devam etmiştir. 
Enflasyon hedeflemesi, Yeni 
Zelanda’yla başlamış ve 24 ülkede 
politika haline dönüşme şansını 
yakalamıştır. 



65İKTİSAT VE TOPLUM
MAYIS 2021 • SAYI: 127

Taylor Kuralı 
ve Enflasyon 
Hedeflemesi
Enflasyon hedeflemesi, para 
politikası uygulamasındaki 
amacı ve bu amaca erişmek için 
para politikasının elinde tuttuğu 
araçları nasıl kullanacağına 
ilişkin kurallar bütünün model 
haline getirilmesidir. Taylor’ın 
monetarist parasal kuralı 
mekanik bir yapı değildir. 
Bu saptamanın altında para 
politikası kuralının iktisatçılar 
tarafından farklı algılanması 
yatmaktadır. Taylor parasal 
kurala önemli katkıda bulunan 
iktisatçılardan Kydland ve 
Prescott kuralı “optimal”; Barro 
ve Gordon “kurallar”; Blanchard 
ve Fischer “taahhüt” yaklaşımı 
olarak tanımlar (Taylor 1993: 
196).

Taylor parasal kurala dayalı 
ancak ondan ayrışan bir model 
kurar. Taylor kuralına dayalı 
açık ekonomi modelini şöyle 
yazabiliriz (Taylor, 2001: 264):

   

Eşitlikte ti merkez bankaları 
tarafından belirlenen kısa dönem 
nominal faiz oranını (politika 
faiz oranını),       enflasyon 
sapmasını, ty  çıktı (reel GSYH) 
sapmasını, te  reel döviz kuru 
sapmasını (reel döviz kurunun 
artması, ulusal paranın 
değerlendiğini ifade etmektedir) 
göstermektedir. Denklemde 
politika parametreleri 0h  ve 1h
’dir. Model kısa dönem analizi 
yapar, yine Taylor’un ifadesiyle 
uzun dönemde ne olacağını 

söylemek para politikası 
açısından çok zordur. Eğer f>1 
ve g>0 ve 0 1h h= ise denklem 
döviz kuruna tepkisizdir. h sıfır 
olduğunda kapalı ekonomi para 
politikası kuralı geçerli olur, açık 
ekonomi para politikası kuralı 
işlemez. Ancak kavramsal olarak 

0h  ve 1h sıfır olabilir ya da 
en azından sıfıra yaklaşabilir. 
Fakat bu kabul gerçekçi olmaz. 
Bir merkez bankası, normal 
düzeyinden yüksek seyreden 
bir reel döviz kuru olduğunda 
faiz oranını düşük tutarsa 
bankanın para politikasında 
rahat davrandığını (kolay para 
politikası tercihi) söyleyebiliriz.

Ulusal para değerliyken, yani reel 
döviz kuru yüksek olduğunda faiz 
oranı negatif olursa ithal malların 
fiyatı yerli malların fiyatına göre 
düşük kalır. Bu durumda ihracat 
düşerken, ithalat artacaktır 
(Taylor, 2001: 265). 

Modelde parametrelerin alacağı 
değerler aktarım mekanizması 
nedeniyle belli gecikmeleri 
içermektedir. Ancak şunu da 
belirtmekte fayda bulunmaktadır, 
beklentilerin gerçekleşmeler 
üzerindeki etkisi önemlidir. 
Örneğin faiz oranlarının 
düşeceğine yönelik beklentilerin 
güçlenmesi ekonomide faiz 
oranlarını aşağıya çekmektedir.

Enflasyon hedeflemesine dayalı 
para politikası uygulamasının 
taşıdığı temel unsurları şöyle 
sıralayabiliriz: Kısıtlar, hedefler 
ve güven. İlk unsurda kısıt 
Phillips eğrisidir. İkincisi merkez 
bankasının elinde olması 
gerekendir. Üçüncüsü ise merkez 

bankasının amaç ve araçlarına 
yönelik güvendir (Walsh, 2009: 
200).

Enflasyon hedeflemesinin 
başarısı için öncelikleri ise şöyle 
sıralamak mümkündür:

• Maliye politikası, para 
politikası ile uyum 
göstermelidir, buna kısaca 
mali disiplin diyebiliriz,

• Zamansal tutarsızlık en aza 
indirgenmelidir,

• Para politikası ileriye dönük 
olmalıdır,

• Para politikası fiyat 
dalgalanmaları kadar 
çıktı (reel GSYH) 
dalgalanmalarıyla da 
ilgilenmelidir, 

• Fiyat istikrarının yanında 
finansal istikrar da 
gözetilmelidir (Mishkin, 
2014:40-42).

• Mishkin bu ilkelerden yola 
çıkarak merkez bankalarının 
uygulayacakları para 
politikası için yedi ilke 
belirlemiştir:

• Para politikasının uzun 
vadeli hedefi olan fiyat 
istikrarı, her şeyden 
önceliklidir,

• Kesin bir nominal çapa 
benimsenmelidir,

• Merkez bankası hedefe bağlı 
olmalıdır, 

• Merkez bankasının araç 
bağımsızlığı olmalıdır, 

• Merkez bankası sorumluluk 
sahibi ve hesap verebilir 
olmalıdır,
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• Merkez bankası şeffaflık ve 
iletişime önem vermelidir,

• Merkez bankasının aynı 
zamanda finansal istikrar 
hedefi olmalıdır (Mishkin, 
2014:43).

Merkez Bankası 
Bağımsızlığı 
ve Enflasyon 
Hedeflemesi 
Enflasyon hedeflemesi ilk 
olarak 1989’da Yeni Zelanda’nın 
uygulamasıyla başlamıştır.  
Enflasyon hedeflemesine dayalı 
para politikası uygulayan 
ülkeler grubuna son katılanlar 
Türkiye ve Endonezya olmuş 
ve 1990’dan bu yana uygulayan 
ülke sayısı yirmi dörde çıkmıştır 
(Walsh, 2009: 196-198). 2000’li 
yıllara girilirken birçok ülkede 
açık ya da kapalı enflasyon 
hedeflemesine gidilmiştir 
(Svensson, 1999: 277).

Enflasyon hedeflemesi, yüksek 
enflasyonun neden olduğu 
tahribat nedeniyle özellikle 
Neoklasik iktisat politikaları 
ekseninde iktisat programlarına 
sahip hükümetlerce kurtarıcı 
olarak görülmüştür. Bu davranış 
biçimi tümüyle doğru olmasa 
da enflasyon hedeflemesinden 
başarı elde etmek için belli 
önceliklere bağlı olunmasını 
gerektirmektedir. 

Türkiye’deki enflasyon 
hedeflemesi uygulamasını 
göz önüne alırsak, bu yedi 
ilkeden çıkarılacak bazı dersler 
bulunmaktadır. Bunlardan ilki 
para politikası uygulamasında 
fiyat istikrarıyla birlikte, 

büyümede istikrar ve finansal 
istikrarın da gözetilmesinin 
mümkün olduğu olgusudur.

Enflasyon hedeflemesini savunan 
iktisatçılara göre, merkez 
bankasının ana hedefinin -fiyat 
istikrarı- dışında ikinci bir 
hedef daha koyması, bankanın 
işini zorlaştırma ve enflasyon 
hedefinden sapma olasılığını 
artırabilir. Özellikle cari açığın 
büyümenin finansmanı olarak 
kullanıldığı bir ekonomide, 
merkez bankasının finansal 
istikrardan vazgeçmesi, ana 
hedeften sapmaya neden 
olacaktır. Merkez bankası fiyat 
istikrarından vazgeçmeden ve 
parasal genişlemeye gitmeden 
büyümede nasıl istikrar 
sağlayacak?

Bu sorunun yanıtı uzundur. 
Enflasyon hedeflemesine dayalı 
para politikasını savunanlar için 
merkez bankasının büyümede 
istikrar sağlama hedefi olamaz, 
olsa da bunu sağlayamaz. Merkez 
bankası ancak büyümede 
istikrarı sağlamada yardımcı 
olabilir. Bunu da fiyat istikrarı 
ve finansal istikrarı sağlaması 
halinde zaten yapmış olmaktadır. 
Bu şekilde zamansal tutarsızlığı 
ve belirsizliği de ortadan 
kaldırılabilir. 

Bir merkez bankasının, büyüme 
oranında istikrar sağlanması 
amacıyla verebileceği en 
önemli destek, fiyat istikrarının 
sağlanmasıdır. Aslında bu 
düşünce Neoklasik iktisadın 
dikotomik yaklaşımından başka 
bir şey değildir. Neoklasik iktisat 
“paranın yansızlığını” kabul 

ederek para miktarı ile enflasyon 
arasındaki ilişkiyi kurarken, 
büyümeyi reel değişkenlere 
bırakarak, bir anlamda merkez 
bankasının amaç fonksiyonuna 
da kısıt getirmekte; bankaya, 
büyümeye fazla bulaşma 
demektedir.

Merkez bankasına fiyat istikrarı 
görevi verildiğinde banka 
üzerinde politikacılar tarafından 
oluşturulabilecek olan baskı, 
merkez bankasının araç ve 
amaç bağımsızlığına sahip 
olmasıyla giderilmektedir.  Amaç 
bağımsızlığıyla kastettiğimiz, 
merkez bankasının para 
politikası uygulamasında 
amaçlarını kendisinin 
belirleyebilme gücünün 
-yetkisinin-olmasıdır. Araç 
bağımsızlığı, merkez bankasının 
para politikası uygulamasında 
bağımsız olarak araçlarını 
seçebilme özgürlüğünün 
olmasıdır. Araç bağımsızlığı 
merkez bankasının uzun erimli 
hedeflere yoğunlaşmasını 
sağlamaktadır.

Nitekim merkez bankasının 
yasal olsa da olmasa da bağımsız 
olması, para politikasının 
etkinliğini artırması ve fiyat 
istikrarının sağlanmasında 
olmazsa olmaz haline gelmiştir1 
(Walsh, 2009: 197). Bu konuda 
yapılan birçok çalışma bu 
yargımızı destekler sonuçlar 
vermiştir (Alesina ve Summers 
1993; Cukierman, 1992). Burada 
altı çizilmesi gereken nokta, 
geçmişte ihtiyari para politikası 
uygulamasında kötü karneye 
sahip Türkiye gibi ülkelerde 
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merkez bankası bağımsızlığının 
yasal zemine oturtulması 
zorunluluğudur. 

Türkiye 2002 Krizi sonrasında 
bu konuda örnek teşkil eden 
bir düzenlemeye gitmiştir. 
TCMB yasal bağımsızlığa 
sahip olduğu 2001 sonrası, 
para politikası uygulamasında 
amaç ve araç bağımsızlığına 
da erişmiştir. Böylece para 
politikasında etkinliğini artırıp, 
enflasyonu tek haneli rakamlara 
çekebilmiştir. 2014 sonrası 
TCMB’nin bağımsızlığının 
fiili olarak örselenmeye 
başlaması ve nihayetinde 
2017 yılında yapılan Anayasa 
değişikliğiyle parlamenter 
sistemin sona erdirilmesiyle 
artan Cumhurbaşkanlığı yetkisi, 
bankanın yasal bağımsızlığını 
da tümden ortadan kaldırmıştır. 
Bu değişim enflasyon oranına da 
yansımıştır. 

Bu noktada şunu da belirtmeliyiz 
ki yasal bağımsızlığı olmasa 
bile, merkez bankasına araç ve 
amaç bağımsızlığı verilmesi 
ve merkez bankacılığı 
geleneği sürdürülen ülkelerde 
para politikasında istenilen 
sonuçlara ulaşılması mümkün 
olabilmektedir. Örneğin yasal 
bağımsızlığı olmasa da İngiltere 
Merkez Bankası (Bank of 
England) kurala dayalı para 
politikası üretmede araç ve amaç 
bağımsızlığını koruyabilmiştir. 
Farklı iki örnek enflasyon 
hedeflemesi yazınında pek analiz 
edilmeyen bir olguyu da öne 
çıkartmaktadır. Bu da ülkelerin 
para politikası uygulamalarında 

kurumsal yapı ve teamüllerin 
önemli olduğudur.

Merkez Bankasının bağımsız 
olması bankayı sorumsuz 
kılmamaktadır. Tam aksine 
bağımsız merkez bankaları şu 
iki özelliğiyle para politikasında 
daha da güçlü hale gelir ki bunlar 
aynı zamanda bankanın yerine 
getirmesi gereken yükümlülükler 
olarak karşımıza çıkmaktadır: 

• Bağımsız merkez bankası 
şeffaf olmalıdır,

• Bağımsız merkez bankası 
hesap verebilir olmalıdır.

Merkez bankasının şeffaflık 
derecesinin artması, bankanın 
hesap verilebilirliğini de 
yükseltmekte, uygulanan 
para politikasına ilişkin 
güvenirliği artırmaktadır. Bu 
da beklentilerin para politikası 
amaçlarıyla uyumlu hale 
gelmesini kolaylaştırmaktadır. 
Merkez Bankası, şeffaflığı 
sağlamak için şunları yapabilir:

• Yıllık enflasyon 
hedeflemesini ilan eder,

• Bu hedeflere ulaşmak için 
faiz ve döviz kuru politikası 
açıklar,

• Düzenli olarak enflasyon 
raporları yayınlar,

• Uygulayacağı para 
politikasında kullanacağı 
araçları açıklar,

• Politika faiz oranı ve kanuni 
karşılık oranlarını açıklar,

• Para politikası kararlarını 
açık ve düzenli olarak 
duyurur (Mishkin, 2014: 
39-58). 

Enflasyon Hedeflemesi 
Uygulaması
Enflasyon hedeflemesi, son 
otuz yıldır iktisat politikaları 
açısından çekiciliğini koruyan 
bir para politikası tercihidir 
ve Neoklasik ana akım iktisat 
tarafından öne çıkartılmıştır. 
Bu yaklaşımda bağımsız merkez 
bankası enflasyon hedeflemesinin 
vazgeçilemez koşuludur. 
Bağımsız merkez bankası ve 
enflasyon hedeflemesinin 
birlikteliği uygulamada istenilen 
fiyat istikrarını sağlamada genel 
olarak başarılıdır. Enflasyon 
hedeflemesinde başı çeken 
Yeni Zelanda’da 1989 yılında 
merkez bankası bağımsızlığını 
sağlayan yasal düzenleme, 
enflasyon oranını %17’lerden 
%5’e çekilmesinde önemli bir 
rol oynamıştır. Bu başarı birçok 
ülkede enflasyon uygulamasını 
yaygınlaştırmış; Kanada’nın 
1991’de, İsrail’in 1992’de, 
İngiltere’nin 1993’te, İsveç ve 
Finlandiya’nın 1993’te enflasyon 
hedeflemesine geçmesinin 
yolunu açmıştır. Bugüne kadar 
24 ülkede enflasyon hedeflemesi 
uygulamasına gidilmiştir.

Parasal sıkılaştırmayı maliye 
politikasıyla destekleyen 
ve mali disiplini sağlayan 
ülkelerde ekonomide faiz ve 
döviz kuru dalgalanmalarının 
azaldığı, tüm ülkelerde olmasa 
da GSYH’deki artışın istikrar 
kazandığı görülmektedir. Buna 
karşın özellikle gelişmekte olan 
ülkelerde işsizlik azaltmada 
sınırlı bir başarı elde edilmiştir. 

Enflasyon hedeflemesiyle, 
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politikacıların kısa vadeli 
hedeflerini gerçekleştirmeye 
yönelik ihtiyari politikaları 
engellenmektedir. Ancak 
enflasyon hedeflemesi, belli 
ölçüde esnekliği de içinde 
barındırmakta; özellikle 
beklenmeyen şoklar karşısında 
iktisat politikasında değişikliklere 
izin vermektedir. 2007/2008 
Krizi döneminde birçok ülkede 
parasal genişlemeye gidilerek 
ekonomilerdeki daralma (GSYH 
büyüme oranındaki düşüş) 
azaltılmaya çalışılmıştır. 

Enflasyon hedeflemesinde 
merkez bankalarının 
yükümlülüklerinden birisi 
de amaç fonksiyonlarının 
açıklanmasıdır. İktisatçılar 
arasında tam bir fikir birliği 
olmamasına karşın, amaç 
fonksiyonunda belirlenen 
hedeflerin sınırlarının ve olası 
kabul edilebilir sapmaların 
belirlenmesi hem şeffaflığın 
bir gereğidir, hem de bu amaç 
fonksiyonunu alıp, kendileri 
için hedef belirleyen, davranış 
biçimi geliştiren hanehalkı 
ve firmaların rasyonel karar 
almalarını sağlar. Buradaki 
risk, iktisadi birimlerin, eğer 
belirlenen amaç fonksiyonunda 
sapmalar sıklaşmışsa, enflasyon 
ya da GSYH’den sapmalar 
artmışsa, merkez bankası amaç 
fonksiyonuna ters davranış 
biçimleri geliştirmeleridir. Böyle 
bir durumda zaten para politikası 
çökmüş demektir.  

Enflasyon hedeflemesinde 
merkez bankalarının taşıdığı 
en önemli risk döviz kuru 

riskidir. Özellikle cari açık veren 
gelişmekte olan ülkelerde net 
ihracat hacmine ve sermaye 
hareketlerine bağlı olarak 
döviz kuru artışları enflasyon 
hedefinden sapmalara neden 
olabilmektedir. Bunun altında 
yatan en önemli etken sanayi 
sektörünün ithalata bağımlı 
olması nedeniyle artan döviz 
kuru sonrasında imalat 
sanayinde fiyatların yükselmesi 
ve merkez bankalarının çekirdek 
enflasyonu kontrol edemez 
hale gelmesidir. Bu durumda 
merkez bankalarının döviz 
kurunu kontrol edebilmek için 
döviz satışı yapması, merkez 
bankası rezervini aşağıya 
çekecek ve döviz kuru üzerinden 
yapılan spekülatif ataklara 
karşı savunmasız kalınacaktır. 
Bundan dolayı bu tür döviz kuru 
dalgalanmalarına karşı merkez 
bankalarının savunma gücü 
çoğu zaman zayıf kalmaktadır. 
Enflasyon hedeflemesinin zayıf 
yönlerinden birisi de budur. Bu 
tür hareketlere verilen en önemli 
yanıt çoğu zaman faiz oranlarının 
yükseltilmesi olmaktadır. 
Nitekim 2015 yılında Brezilya 
döviz kurundaki dalgalanmaya 
karşı faiz oranlarını yükselterek 
böyle bir spekülatif atağa karşılık 
vermiştir.  

Türkiye’nin Enflasyon 
Macerası ve Enflasyon 
Hedeflemesi
Türkiye’de enflasyonist sürecin 
uzun soluklu olmasına karşın, 
Cagan’ın tanımlamasıyla aylık 
%50’yi aşan ve süreklilik gösteren 
bir hiperenflasyon süreci 

yaşanmamıştır. Yani Türkiye, 
hiperenflasyonun yaşanmadığı, 
ancak yüksek enflasyon 
dönemlerinin yaşandığı bir 
ülkedir diyebiliriz.  

Enflasyon, Türkiye’de, özellikle 
de II. Dünya Savaşı sonrasında 
sürekli sorun olmuştur. Ülkenin 
enflasyonla başının dertte 
olmadığı dönem olarak I. 
Kalkınma Planı’nın uygulandığı 
yılları gösterebiliriz. 24 Ocak 
Kararları’yla 1970’lı yıllardaki 
kaos ortamından çıkılsa da 
sorun devam etmiştir. Sorunu 
aşma yönündeki en önemli 
atak 1999 yılında “para kurulu 
sistemi”yle yapılmıştır. Ancak 
para kurulu seçimi 2001 Krizi’ni 
doğurmuştur.  

2001 Krizi bir parasal kural 
krizidir. 1999 yılında kurulan 
hükümet, yaşanan depremle 
iyice sarsılan ekonomik dengeleri 
yeniden sağlamak ve finansal 
sistemdeki kırılganlığı gidermek 
amacıyla IMF’yle anlaşarak 
para kurulu sistemine dayalı 
para programını uygulamaya 
koymuştur. IMF de bu 
politikalara, hükümete destek 
vermiştir.

Ancak hükümet programı 
uygulamaya sokarken ülkeye 
yönelik sermaye akımındaki 
kesintiyi, finansal sistemdeki 
kırılganlığı ve döviz rezervinin 
mevcut düzeyinin yetersizliğini 
hesaba katmamıştır. Bu süreçte 
hükümetin bir başka başarısızlığı 
ise mali disiplini sağlayamamış 
olmasıdır. 

Bir kamu bankasının Şubat 
2001’de para piyasasındaki 
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fon talebini karşılayamaması 
nedeniyle faizler hızla yükseldi, 
bu ani atak bir anlamda krizin 
tetiğinin çekilmesine neden oldu 
ve ülke krize girdi. Şubat 2001 
Krizi’nde döviz riski ve finansal 
risk birlikte gerçekleşmiştir. Kriz, 
iki aylık tavan sürecinin ardından 
belli bir noktada durağanlaşmış, 
ancak artık döviz kuru da, 
faiz oranı da yüksek düzeylere 
ulaşmıştır. 

Kriz öncesi ve hemen ardından 
yaşananlardan ders alan 
hükümet, Mayıs 2001’de TCMB 
yasası değiştirerek Banka’ya 
yasal bağımsızlık verilmesini 
sağlamıştır. 2003 yılından 
itibaren ise, 2006 yılına değin 
sürecek olan örtük enflasyon 
hedeflemesine geçilmiştir. 

Kriz sonrası ilan edilen Güçlü 
Ekonomiye Geçiş Programı 
(GEGEP) ile kamuda personel 
sayısı azaltılmış, ücretler 
düşürülmüş, tarım sektörüne 
yapılan devlet desteği minimize 
edilmiş, geleneksel tarım 
ürünlerinin bazılarının üretimine 
(şeker pancarı gibi) sınırlamalar 
getirilerek özelleştirmeye hız 
verilmesi kararı alınmıştır. Bu 
kararların en önemlisi ise para 
kurulu sisteminde sabit döviz 
kuru politikasından vazgeçilerek, 
esnek döviz kuru sistemine 
geçilmesi olmuştur.  

2002 yılı sonunda değişen 
hükümet, GEGEP’e bağlı 
kalmıştır. Bunun sonucunda 
enflasyon oranı düşmeye 
başlamıştır. Sağlanan kısmi fiyat 
istikrarı sayesinde 2006 yılında 
TL’den altı sıfır atılmış, böylece 

enflasyon karşısında önemli bir 
psikolojik başarı elde edilmiştir. 
TCMB aynı yıl açık enflasyon 
hedeflemesine geçmiştir.  

Merkez bankaları 2008 
Krizi’nden bu yana en çok 
konuştuğumuz kurumlar 
olmuştur. Krizin bir ölçüde 
yaratıcısı olmalarına rağmen 
çare de onlardan beklenmiştir. 
Birçok ülkenin merkez bankası 
bu çağrıya olumlu yanıt vermiş, 
parasal genişlemeye giderek, 
krize kadar D. Hume’den 
(Hatta Aristo’dan) başlayıp, 
M. Friedman’a değin uzanan 
para arzı ile fiyat artışı arasında 
kurulan pozitif korelasyonu 
bir kenara bırakıp, para arzını 
artırarak finansal kurumları 
(bankalar), şirketleri, 
hükümetleri batmaktan 
kurtarmıştır.

Bu politika, gelişmiş ülkelerde 
(ABD, AB, Japonya) faiz 
oranlarını hızla düşürmüş, hatta 
artık sıfır, negatif faiz oranları 
baskın hale gelmiştir. Yaşanan 
kaotik durumu algılamaya 
çalışırken merkez bankalarından 
bu defa da salgının getirdiği 
büyük yıkımı karşılaması 
istenmiştir. Çözüm yine parasal 
genişlemeyle karşılık bulmuştur. 
Bu süreçte ABD Merkez 
Bankası’nın (FED) bilanço 
büyüklüğü 2008 sonunda 800 
milyar dolar iken, 2019 sonunda 
bilanço 4 trilyon dolara, bir yıl 
sonra 2020’nin sonunda 7,2 
trilyon dolara yükselmiştir. 
FED, sadece ABD için değil, 
tüm dünya için adeta gökten 
dolar yağdırmıştır, bu paraya 

da yıllar önce Friedman’ın ifade 
ettiği biçimiyle “helikopter para” 
denmiştir.

Parasal genişleme, klasik-
neoklasik öğretinin dayattığı para 
arzı artışı enflasyon demektir 
savını doğrulamamıştır. Üstelik 
az da değil, 2008’in üzerinden 13 
yıl geçtiği halde enflasyonist bir 
eğilim söz konusu olmamıştır. 
Bunu özellikle belirtiyoruz 
çünkü Friedman, ünlü kitabında 
(ABD’nin Para Tarihi) para arzı 
ile enflasyon arasındaki ilişkinin 
(aktarım mekanizması) 10 yıl 
sonra bile gerçekleşeceğini görgül 
olarak göstermişti. Friedman, 
bu bulgusunun üzerine de 
“modern paranın miktar teorisi” 
olarak tanınan kuramını inşa 
etmişti. Şimdi bu teori, özellikle 
gelişmiş ülkeler için geçerliliğini 
yitirmiştir.

Merkez bankaları son kredi verici 
(lender of last resort) ve banknot 
çıkarma tekeline (seigniorage) 
sahip olduğundan para 
politikasının da yürütücüsüdür. 
Bu gücü nedeniyle de geçmişten 
bugüne merkez bankaları her 
zaman tartışılan kurumlar 
arasında olmuştur. 2008 Krizi 
sonrası uygulanan genişlemeci 
para ve maliye politikalarıyla 
birlikte bu tartışma daha da 
artmış, salgınla birlikte de adeta 
tavan yapmıştır.

Daha önce de belirttiğimiz 
üzere 1980’li yıllarda dünya 
ekonomisinin enflasyonist krize 
girmesiyle merkez bankalarının 
yasal amaç ve araç bağımsızlığı 
öne çıkmıştır. Birçok ülkede bu 
sağlanmış, yaklaşık 30 ülkede de 
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bunun yanında para politikası 
kurala dayalı hale gelmiş ve 
merkez bankalarının tek hedefi 
fiyat istikrarını sağlamak 
olmuştur. Taylor Kuralı’na 
dayalı (enflasyon hedeflemesi) 
para politikası basit işleyen bir 
denklem olmasına karşın, birçok 
ülkede olumlu sonuç vermiştir.  

2008 Krizi’yle birlikte merkez 
bankaları aynı zamanda 
istihdamı koruyucu politikalar 
üretmiştir. Örneğin krizin daha 
başında ABD Merkez Bankası 
(Fed) “Paycheck Protection 
Program Liquidity Facility” 
ile küçük işletmelere kredi 
sağlayarak onların likidite 
darlığına düşerek batmalarını 
engellemiştir.

Kriz sürecinde merkez 
bankalarının para politikası da 
aktifleşmiştir. Bu da merkez 
bankalarına başka işlevler 
yüklenmesi konusunda 
yeni bir söyleme kaynaklık 
etmiştir. Bu söylemin başını 
çekenler arasında Avrupa 
Merkez Bankası (ECB) Başkanı 
Christine Lagarde ve Fed üyesi 
Lael Brainard bulunmaktadır. 
İstenilen artık, merkez 
bankalarının gelir eşitsizliği 
ve iklim değişikliğini de göz 
önüne alan yeni para politikaları 
uygulamasıdır. Bunun için 
de merkez bankalarına “artık 
annenizin bankası” olamazsınız 
denilmektedir.  

Tartışma sürerken ABD’li 
iktisatçı Barry Eichengreen, bu 
konuda Project Syndicate’de 
9 Şubat 2020’de “New-Model 
Central Banks” başlıklı bir 

makale yayımlamış ve merkez 
bankalarına biçilmek istenen yeni 
rolü anlatmıştır. Eichengreen 
makalesinde bu değişimin 
zorunluluğunu ve gerekliliğini 
anlatmak için “merkez 
bankacıları güvertede acil bir 
durum karşısında ranzalarında 
sessizce uyuyamazlar” 
düşüncesinde olduğunu 
yazmıştır (Eichengreen, 2020). 
Eichengreen yazısında, bu 
saptamasına rağmen merkez 
bankalarının para politikası 
uygulamasındaki hedeflerinin 
sayısının artmasının riskler 
doğurabileceğini de özellikle 
vurgulamıştır.

Gelinen noktada artık merkez 
bankalarının yaşanan krizde 
öncül rol üstlenme görevi bitmiş 
gözükmektedir. Çünkü sıfır faiz 
oranına rağmen ne istihdamda 
ne de büyümede istikrarı 
yakalamak mümkün olmamıştır. 
Dolayısıyla şimdi maliye 
politikasına dönme zamanı 
gelmiş gözükmektedir. Ancak 
para ve maliye politikasının 
hedefi sadece fiyat istikrarını 
korumak değildir, büyümede 
ve istihdamda da istikrar olmak 
zorundadır. Üstelik bunlara 
ulaşılmak istenirken çevresel 
etkenler de değerlendirilmelidir. 
Çünkü iklim değişliği artık 
gözümüzün önündedir.

Merkez bankalarının 
tek başına bu hedefleri 
gerçekleştiremeyeceği gibi, 
maliye politikasıyla da istenilen 
sonuca erişmek mümkün 
değildir. Bundan dolayı artık 
yüksek sesle kamunun üretim 

aşamasında tek başına ya da 
özel sektörle iş birliği içinde 
yer alması gerektiği dile 
getirilmektedir. Bu kabuller bizi 
tekrar 1950’li yılların girişimci 
devletine geri götürmektedir. 
Özellikle işsizliğin, güvencesiz, 
düşük ücretli çalışanların 
sayısının artması bu önerilerin 
altında yatan en önemli 
dayanaktır.  

2006-2011 döneminde 
enflasyon hedeflemesine sadık 
kalan TCMB, 2011 seçimleri 
sonrasında politikasında 
zikzaklar çizmeye başlamıştır. 
Özellikle 2014 sonrası bu 
eğilim daha da güçlenmiştir. 
2017 Anayasa değişikliği 
sonrası rejimin değişmesi 
ve “Cumhurbaşkanlığı 
Rejimi”ne  geçilmesiyle iktisat 
politikalarının da eşgüdümü 
ortadan kaldırılmış, TCMB 
bağımsızlığının sona ermesiyle 
Banka şeffalıktan vazgeçerken, 
TCMB’ye ve politikalarına 
yönelik güven (credibility)  
önemli ölçüde azalmıştır. Bu 
da enflasyon oranı açısından 
büyük önem arz eden belirsizliği 
artırmıştır. 

Aslında merkez bankalarına 
yeni roller üstlenmesi, elbette 
hükümetlerce desteklenmelidir. 
Ancak bunun için enflasyonun 
ülkede sorun olmaktan çıkmış 
olması gerekir. Türkiye bu 
noktada diğer ülkelerden 
ayrışmaktadır. TCMB 
hala enflasyonla mücadele 
etmektedir. Türkiye AB 
ülkeleriyle kıyaslandığında 
çok yüksek enflasyon oranına 
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sahiptir. 2021 yılı başında 
AB’de ortalama enflasyon oranı 
%0,7; Avro Bölgesi’nde %0,3; 
AB’de en yüksek enflasyon 
oranına sahip ülke olan Polonya 
da bile oran %3,7’dir.

Türkiye’de 2018 yılından bu yana 
enflasyon yüksek düzeylerdedir 
ve istikrarsız bir görünüm 
arz etmektedir. 2020 yılında 
enflasyon tekrar iki haneli 
hale gelip, Türk Lirası da diğer 
ülke paraları karşısında hızla 
değer yitirince önce TCMB 
yönetimi değiştirilmiş, sonra 
da sıkı para politikasına, daha 
doğrusu enflasyon hedeflemesine 
geri dönme yolları aranmaya 
başlanmıştır. Buna rağmen Nisan 
2021 itibarıyla yıllık enflasyon 
oranı TÜFE’de %17,14, Yİ-
ÜFE’de %35,17’dur. 

TCMB yeni yönetimi Kasım 
2020’den bu yana uzun dönemdir 
sürdürdüğü negatif reel politika 
faiz oranından vazgeçmiş ve 
parasal sıkılaştırmaya gitmeye 
çalışmıştır. TCMB, görev 
değişikliği sonrası direnç 
gösterilen, adeta tabu haline 
getirilmeye çalışılan faiz oranını 
artırarak hedef enflasyon 
üzerinde yoğunlaşacağı sinyalini 
güçlü bir şekilde vermeye 
çalışmıştır. Ancak bu durum 
Mart ayında TCMB’ye yeni 
Başkan atanmasıyla tekrar tersine 
dönmeye başlamıştır.   

Enflasyon Hedeflemesi 
Uygulamasının 
Çözümlenmesi 
Taylor modeli Türkiye Ekonomisi 
uygulaması üzerine yaptığımız 

ekonometrik çalışmada elde 
ettiğimiz sonuçlar öz itibarıyla 
modelin Türkiye ekonomisi için 
geçerli olduğunu göstermiştir.2 
Modelin çözülmesiyle elde 
edilen katsayılar uygulanan 
para politikası açısından yol 
gösterecek niteliktedir.   

Tahmin sonuçları, 2003Ç1-
2020Ç4 dönemi çeyrek verileri 
kullanıldığında, Türkiye için 
Taylor Kuralı’nın geçerli 
olduğunu göstermektedir. Diğer 
değişkenler sabit bırakıldığında 
enflasyondaki 1 puanlık artış, 
yaklaşık olarak 0,36 puan (36 
baz puan) faiz artışına neden 
olmaktadır. Benzer pozitif 
yönlü ilişki çıktı açığı için de 
geçerlidir ve burada faizin tepkisi 
yaklaşık 0,29 puandır. Cari faiz 
oranındaki değişimlerin %93’ü 
enflasyon, çıktı açığı ve gecikmeli 
faiz oranındaki değişimlerle 
açıklanmaktadır. Faizi etkileyen 
en önemli değişkenlerin ise 
sırasıyla enflasyon ve çıktığı açığı 
olduğunu göstermektedir.

-Sepet kur açıklayıcı değişkenler 
kümesine ve bir dönem 
gecikmeli ham petrol fiyatı 
da araç değişkenler kümesine 
eklendiğinde, cari faiz oranı 
üzerinde en etkili değişken artık 
enflasyon oranı değil, sepet 
kurdur. Buna göre, enflasyon 
oranında görülen 1 puanlık 
artış, faiz oranında yaklaşık 
0,39 puan artışa neden olurken, 
sepet kurdaki %1 oranındaki 
artış faiz oranını %1,05 oranında 
artırmaktadır. 

- Sepet kurla karşılaştırıldığında, 
USD/TL kurundaki artışlara 

faiz oranı daha fazla tepki 
vermektedir. Buna göre, USD/TL 
kurunda görülen %1 oranındaki 
artış, faiz oranında yaklaşık 1,11 
puan artışa neden olmaktadır. 
Bu artış, sepet kur etkisiyle 
karşılaştırıldığında yaklaşık 5,77 
baz puan daha fazladır. İkinci 
nokta ise faizi etkileyen en 
önemli değişkenin artık USD/TL 
kuru olduğudur.

- Analiz yıllık verilerle 
yapıldığında, diğer değişkenler 
sabit tutulduğunda, enflasyon 
hedefinden sapma 1 puan 
arttığında, yaklaşık olarak 0,75 
puanlık faiz artışına neden 
olmaktadır. Diğer bir ifadeyle, 
gerçekleşen enflasyonun 
hedeflenen enflasyondan 1 puan 
daha fazla olması yaklaşık olarak 
75 baz puan faiz artışına neden 
olmaktadır. Faiz oranındaki 
değişimlerin yaklaşık %57’si 
enflasyon sapması, çıktı açığı 
ve gecikmeli faiz oranındaki 
değişimlerle açıklanmaktadır.   

- Sepet kurdaki değişikliklerin 
etkisi dikkate alındığında 
ilk dikkat çeken nokta, sepet 
kurun faiz üzerindeki belirleyici 
etkisidir. Bu etki sırasıyla 
enflasyon sapması ve çıktı 
açığıdır. Enflasyon sapmasının 
güncel faiz oranı üzerindeki 
etkisi azalmış ve yaklaşık 0,22 
olarak tahmin edilmiştir. Diğer 
değişkenler sabit tutulduğunda 
çıktı açığındaki %1 artışın güncel 
faiz oranı üzerindeki etkisi 
0,18 puan, sepet kurdaki %1 
oranındaki artışın etkisi ise 0,23 
puandır.  
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-USD/TL kurundaki hareketleri 
dikkate alan bu tahmin de ilginç 
bulgular içermektedir.  Sepet 
kurun faiz oranı üzerindeki etkisi 
(yaklaşık 23 baz puan) küçük bir 
fark olsa da USD/TL etkisinden 
(yaklaşık 20 baz puan) daha 
büyüktür.

-Enflasyon ile cari açığın GSYH 
içindeki payı, ham petrol 
fiyatları ve sepet kur arasındaki 
bireysel ilişkiler pozitif yönlü 
tahmin edilmiştir. Büyüme 
oranındaki artışlar ile enflasyon 
arasındaki ilişki iki dönem için 
incelenmiştir. 1998Ç1-2020Ç4 
dönemi için bu ilişki negatiftir. 
Büyüme oranındaki artışlar 
enflasyonu azaltmaktadır. 
GSYH büyümesindeki 1 puan 
artış, enflasyonu 0,86 puan 
düşürmektedir. Ancak 2003Ç1-
2020Ç4 dönemi için ilişki 
pozitif yönlüdür. Buna göre, 
büyümedeki artış enflasyonu 
artırmaktadır ve her 1 puanlık 
ek büyüme enflasyonu 0,23 puan 
artırmaktadır. Cari açıktaki artış 
1 dönem gecikmeyle enflasyon 
üzerinde istatistiksel olarak 
anlamlı ve artırıcı etki ortaya 
çıkarmakta ve bu etki 4 dönem 
boyunca kalıcı olmaktadır. 

-Sepet kurdaki artışlar 
enflasyon üzerinde artırıcı etki 
yapmaktadır. Bu artırıcı etki 4 
dönem boyunca kalıcıdır. Uzun 
dönem çarpanı 2,37’dir ve bu 
değer döviz kurundaki artışın 
devam etmesi halinde uzun 
dönemde enflasyonu 2,37 puan 
artıracağı anlamına gelmektedir. 
Gecikmeli dönemleri dikkate 
almadan güncel değerleri ile 

enflasyon sepet kur ilişkisi 
incelendiğinde, sepet kurdaki 
%1 oranındaki artışın enflasyon 
üzerindeki etkisi 0,5842 puandır.   

-Diğer bütün değişkenler sabit 
bırakıldığında, sepet kurda 
ortaya çıkan %1 oranındaki artış 
enflasyonu yaklaşık olarak 0,40 
puan artırmakta, ham petrol 
fiyatlarındaki %1 oranındaki 
artış 0,71 puan artırmakta, çıktı 
açığının reel GSYH içindeki 
payındaki %1 oranındaki artış 
0,4027 puan artırmakta, kısa 
dönemli faiz oranındaki 1 
puanlık artış ise enflasyonu 0,35 
puan düşürmektedir.    

-Nedensellik sınaması 
sonuçlarına göre 2003Ç1-
20120Ç4 dönemi için 
enflasyondan faize doğru tek 
yönlü nedensel ilişki vardır ve 
bu ilişki için istatistiksel hata 
sıfıra yakındır, istatistiksel 
olarak oldukça anlamlıdır. Daha 
açık bir ifadeyle ilişkinin yönü 
enflasyondan faize doğrudur ve 
enflasyonun gecikmeli değerleri 
güncel faizi açıklamak amacıyla 
kullanılabilir.   

-Enflasyon belirsizliğinde 
oluşacak 1 puan büyüklüğündeki 
artış, güncel (cari) enflasyon 
oranını yaklaşık 0,36 puan 
artırmaktadır. Yüksek enflasyon 
olduğu dönemlerde enflasyon 
belirsizliğinin de arttığını ve 
enflasyon belirsizliğindeki 
bu artışların enflasyondaki 
artışlardan daha fazla ve hızlı 
olduğu belirlenmiştir. 

-Yine yüksek enflasyonlu 
dönemlerde yüksek 
belirsizliklerin olduğu açık 

olarak gözlenebilmektedir. 
Enflasyon belirsizliğindeki 
artışların gerçekleşen enflasyon 
oranını yukarı çektiği, artan 
enflasyonun tekrar enflasyon 
belirsizliğini artırdığı ve 
bu karşılıklı etkileşimin bir 
döngü oluşturduğu da yapılan 
araştırmalarda gözlenmiştir. 

-Buna göre enflasyon 
belirsizliğindeki 1 puan 
artışın büyüme üzerindeki 
etkisi negatiftir ve büyüme 
oranını yaklaşık 0,13 puan 
azaltmaktadır. Bu etki 
istatistiksel olarak anlamlıdır. 
Yüksek enflasyon belirsizliğinin 
gözlendiği dönemlerde 
oluşabilecek sonuçlar özetle, 
reel sektörde ortaya çıkan 
yatırım olanaklarının tam olarak 
algılanamaması, gelecekle ilgili 
beklentilerin olumsuzluğu, 
özellikle uzun dönemde 
yüksek risk priminin dikkate 
alınması dolayısıyla yüksek faiz 
oranı, düşük yatırım düzeyi ve 
büyümedeki yavaşlama veya 
azalışlardır. 

Tahmin sonuçları, 1 ay 
ve 2 ay sonrası enflasyon 
beklentilerindeki 1 puan 
büyüklüğündeki artışın, 
gerçekleşen aylık enflasyon 
üzerinde yaklaşık 0,75 ve 0,18 

puan artışa neden olacağını 
ifade etmektedir. Benzer olarak, 
12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon 
beklentilerinde oluşan 1 puan 
büyüklüğündeki artışın ise 
gerçekleşen yıllık enflasyonu 1,35 
ve 2,10 puan artırması beklenir. 
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Sonuç
Enflasyon iktisat teorisinde 
üzerine en çok çalışma yapılan 
konular arasındadır. Başı 
da neoklasik iktisat okulu 
çekmektedir. Neoklasik iktisat 
teorisi enflasyona miktar teorisi 
çerçevesinde yaklaşmaktadır. 
Onlara göre enflasyonun nedeni 
para arzındaki artışlardır. 
Nitekim modern miktar teorisi 
olarak da adlandırılan Monetarist 
Okul’un öncüsü M. Friedman 
“enflasyon her durumda ve her 
zaman parasal bir olgudur” 
ifadesiyle geleneksel miktar 
teorisini bağlı kalmıştır. 

1929 Krizi sonrasında efektif 
talep ve eksik istihdam teorisiyle 
Neoklasik iktisada önemli bir 
darbe indiren Keynes ve onun 
takipçileri, enflasyona maliyet 
yönlü yaklaşırken görgül 
destek 1958 yılında Phillips’ten 
gelmiştir. Keynesyen ihtiyari 
para politikası, enflasyon 
ile işsizlik arasındaki değiş 
tokuş mekanizmasının 1960’lı 
yılların sonuna değin işlemesini 
sağlayabilmiştir. 1970’li yılların 
başında enflasyon ve işsizliğin 
birlikte ortaya çıkması yani 
stagflasyonist kriz ihtiyari 
para politikasının da sonunu 
getirmiştir. 

Enflasyonun yön değiştirmesi 
sonrasında çözüm, kurala dayalı 
para politikasından gelmiştir. 
Bunu nedeni de ihtiyari para 
politikalarının uzun dönemde 
reel geliri (GSYH) değil, 
enflasyon oranını artırmasıdır.

Bu sonuç, cari büyüme oranının 

(çıktı) potansiyel büyüme 
oranının üzerine çıkmasını 
engellemek için, hükümetlerin 
genişlemeci politikalarına 
kısıt koyulmasını (kural) 
gerektirmiştir. Bu kural da 
1989’da yılında Yeni Zelanda’da 
elde edilen başarı nedeniyle 
Taylor’un çalışmalarına dayanan 
enflasyon hedeflemesi olmuştur.

Enflasyon hedeflemesi enflasyon, 
çıktı (Reel GSYH) ve faiz oranı 
arasında ilişki kurmaktadır. 
Enflasyon ve çıktı sapmasını 
engellemek için araç olarak 
faiz oranı kullanılmaktadır. 
Buna göre, eğer büyüme oranı 
potansiyel büyüme oranını aşarsa 
(pozitif sapma) merkez bankası 
faiz oranlarını yükselterek 
harcamaları, dolayısıyla büyüme 
oranını düşürmelidir; bu tepki 
toplam talebin düşmesine neden 
olacak, sonuçta da enflasyon 
oranı aşağıya çekilmiş olacaktır.

Enflasyon hedeflemesinde ana 
unsurlardan birisi de merkez 
bankası bağımsızlığıdır. 
Bankanın yasal bağımsızlığının 
sağlanması, araç ve amaç 
bağımsızlığını da sağlamaktadır. 
Çünkü banka ancak bu şekilde 
faiz oranını kullanarak çıktı ve 
enflasyon sapmasına müdahale 
edebilmektedir. Enflasyon 
hedeflemesi hemen tüm 
ülkelerde böyle uygulanmıştır.

Taylor modeline dayalı para 
politikası açık ekonomide 
uygulanırken, döviz kuru kritik 
değişken haline gelmektedir. 
Çünkü enflasyon hedeflemesine 
giden ülkede enflasyon oranının 
düşmesiyle ulusal para değerli 

hale gelmekte, bu da önce 
ithalatı, sonra da cari açığı 
artmaktadır. Cari açığın birikimli 
etkisi ise döviz kurunda hızla 
aşınmaya, yani döviz kuru 
riskine neden olmaktadır. Bu 
durumda merkez bankası için 
hedef sadece enflasyon oranı 
olmaktan çıkıp, döviz kurunda 
(finansal istikrar) hedef haline 
gelmektedir.   

Türkiye de uzun süre enflasyonla 
mücadelede başarılı olamamış, 
fiyat istikrarını bir türlü 
sağlayamamıştır. Nihayetinde 
2001 Krizi sonrasında 2003 
yılında örtük, 2006 yılında açık 
enflasyon hedeflemesine geçerek 
tek haneli enflasyon rakamına 
ulaşmıştır. 

Bu dönemde TL’nin 
değerlenmesiyle birlikte 1990’lı 
yıllardaki para ikamesi, ters para 
ikamesine dönüşmüştür. Fakat 
bu durum cari açığın artmasına 
neden olmuş ve TCMB’nin, 2011 
yılından sonra fiyat istikrarının 
yanında finansal istikrarı da 
(döviz kuru istikrarı) gözetir hale 
gelmesine yol açmıştır. Doğrusu 
burada belirleyici olan unsur 
enflasyon-döviz kuru ilişkisinin 
aynı yönlü ve güçlü olmasıdır. 
Nitekim 2018 yılından bu yana 
artan döviz kuru enflasyon 
oranını yeniden çift hanelere 
taşımıştır.

Tüm bu sonuçlar Türkiye’nin 
enflasyon hedeflemesine 
hala ihtiyaç duyduğunu 
göstermektedir. Enflasyon 
hedeflemesine dayalı para 
politikası uygulanırken mali 
disipline de bağlı kalınmak 
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zorundadır. Bu politikalar, 
enflasyon %2-3 bandına 
gelinceye kadar sürdürülmelidir. 
Bu arada Türkiye’de gerçek 
anlamda iktisadi, siyasi ve 
hukuki reformlar yapılarak, yeni 
döneme hazırlanılmalıdır. Bu 
yol haritasının dışında bir tercih, 
ülkenin zaman kaybını daha da 
artıracaktır. Bunun da iktisadi, 
siyasi ve kurumsal maliyeti çok 
yüksek olacaktır.
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Son Notlar
1. Bu makale Mayıs 2021’de 

yayımlanacak olan “Enflasyon 
Hedeflemesi Kuram ve Türkiye 
Uygulaması” başlıklı kitaptan 
türetilmiştir. 

2. İngiltere Merkez Bankası’nın 
yasal bağımsızlığı olmamasına 
karşın araç ve amaç bağımsızlığı 
vardır, banka üzerinde 
hükümetin bir baskı uyguladığı 
bugüne değin görülmemiştir.

3. Çalışmanın tamamı Çolak ve 
Gökçe (2021)’den okunabilir.




