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GÝRÝÞ

Dünya'da toplumlardaki iktisadi ve sosyal yapýnýn koþullarýna göre farklý
dönemlerde farklý hedeflerin ön plana çýktýðý ve bu hedefleri gerçekleþtirmeye yönelik
olarak da deðiþik ve yeni yaklaþýmlarýn oluþturulmaya çalýþýldýðý görülmektedir. 1990'lý
yýllardan sonra popüler olmaya baþlayan "Enflasyon Hedeflemesi" yaklaþýmý da bu
arayýþlarýn bir sonucu olarak ortaya çýkmýþtýr.1

Günümüz ekonomilerinde merkez bankalarýnýn gerçekleþtirmekle yükümlü
olduklarý çeþitli görevleri bulunmakla beraber, asli görevlerinin baþýnda uzun dönemde
fiyat istikrarýnýn saðlanmasý gelmektedir. Özellikle 1970'li yýllara damgasýný vuran
ekonomik durgunluk koþullarý sonrasýnda para otoritesi olarak merkez bankalarý bu
görevin gerçekleþtirilmesi yönünde çok daha duyarlý davranmaya baþlamýþlardýr.
Baðýmsýz bir kimliðe sahip para otoritesi ile siyasi otorite arasýnda sözleþme esasýna
dayalý bu yaklaþým, para otoritesini geniþ yetkilerle donatmakta ve sorumluluklar
yükleyerek para politikasýný fiyat istikrarýnýn saðlanmasý yönünde yürütmekle yükümlü
kýlmaktadýr.2

Fiyat istikrarýnýn saðlanmasýna yönelik çabalarýn bir ürünü olarak ortaya çýkan
enflasyon hedeflemesi stratejisi 2002 yýlý istikrar programý ile örtük biçimde uygulan-
mýþ 2006 yýlý baþýndan itibaren ise tam ve açýk enflasyon hedeflemesine geçilmiþtir. Bu
çalýþmada öncelikle enflasyon hedefi politikasýnýn kuramsal boyutu incelenmiþ daha
sonra ise bu yaklaþýmý benimseyen ülkeler üzerinde durulmuþ ve ön koþullar dikkate
alýnarak Türkiye'nin bu stratejiye geçiþ için gerekli ve yeterli þartlarý taþýyýp taþýya-
madýðý irdelenmiþtir.

1. ENFLASYON HEDEFLEMESÝ STRATEJÝSÝ ve ÝKTÝSADÝ GEREKÇELER

Fiyat istikrarýnýn saðlanmasýna yönelik stratejiler üç noktada toplanmaktadýr3:
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Bretton-Woods sisteminin sona ermesiyle birlikte sabit kur rejimleri ve sermaye
hareketleri üzerindeki kontrollerin büyük ölçüde kalkmasý, 1990'lý yýllarýn sonundaki
dünya ekonomik sisteminin temel yapý taþlarýný oluþturmuþtur. Bu oluþan sistemde
belirtilmesi gereken en önemli noktalardan biri de politika yapýcýlarýn, sermaye hareket-
lerinin serbest olduðu bir ekonomide hem döviz kuru hedeflerini tutturup hem de para
politikasýný etkili kullanma þansýna sahip olmamalarýdýr. Bu durumda, sermaye
hareketleri serbest býrakýldýðý sürece ya ihracat ve ekonomik büyümeyi besleyen temel
dinamiklerden biri olan döviz kuru politikalarý ikinci plana itilecek, ya da fiyat ve iþgücü
istikrarýný saðlamada etkin bir role sahip olan para politikalarý iþlevini yitirecektir. Özet-
le, 1971 sonrasý þekillenen bu platformda politika yapýcýlar iki önemli politika aracýnýn
birinden vazgeçmek durumunda kalmýþlar ve tercihlerini birinci ekonomik hedefin terk
edilmesi ve fiyat istikrarý hedefinin öncelikli olmasý þeklinde kullanmýþlardýr.4

Diðer yandan 1980'li yýllarda finansal piyasalara giren yeni mali enstrümanlar
ve yine bu yýllarda baþlayarak daha sonra hýzlanan mali serbestleþme süreci, para
arzý-gelir, para arzý-enflasyon, para talebi ve parasal büyüklükler arasýnda geleneksel
olarak var olduðu savunulan nedensellik iliþkisinin kopmasýna sebep olmuþtur. Bu
geliþmelerin pratikteki sonucu ise parasal büyüklüklerin, diðer deðiþkenleri ve özellikle
enflasyonu etkilemeye yönelik olarak kullanýlabilecek bir politika deðiþkeni olmaktan
çýkmasýdýr.5

Döviz kurlarý ve parasal büyüklükler nihai hedef olan fiyat istikrarýný saðlama
yönünde ara hedef  olarak kullanýlmýþlardýr. Ancak ara hedef6 olarak seçilecek
deðiþkenin nihai hedefle tutarlý ve istikrarlý bir iliþki içinde olmasý ve ayný zamanda para
otoritesinin doðrudan ve etkin biçimde kontrolü altýnda olmasý gerekmektedir.
Enflasyon hedeflemesi yaklaþýmý yukarýda belirtilen ara hedef deðiþkenlerinin iktisadi
birimler üzerindeki güvenirliliði oluþturmada yetersiz kalmalarý ve para politikasýnýn
yürütülmesinde çýpa özelliðini kaybetmeleri sonucunda önem kazanmýþtýr. 
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4Ümit Özkale, "Enflasyon Hedeflemesi ve Kamu Dinamikleri",  http://bagimsizsosyalbilimciler.org/ bsbto-
plum.html, Eriþim Tarihi:20/02/2006.
5Kamuran Malatyalý, Enflasyon Hedeflemesi, Ülke Uygulamalarýna Örnekler ve Türkiye'de
Uygulanabilirliði, Ankara,  DPT Yýllýk Programlar ve Konjonktür Deðerlendirme Genel Müdürlüðü Çalýþ-
ma Raporlarý:1998-01,1998, s. 2
6Ara hedefler, para politikasýnýn yürütülmesinde ekonomik birimlere politikanýn iþleyiþi ile ilgili gerekli
sinyalleri veren ve politikanýn deðerlendirilmesine yönelik enformasyonu saðlayan deðiþkenlerdir. Döviz
kurlarý, para arzý ve faiz oraný baþlýca ara hedeflerdir.
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Diðer yandan  Kydland ve Prescott (1977) tarafýndan formüle edilen, Barro ve
Gordon'un (1983) katkýlarý ile geliþtirilen para politikasýnýn zaman tutarsýzlýðý sorunu
(time-inconsistency problem) para politikalarý ilgili tartýþmalarýn yönünü deðiþtiren
önemli konu olmuþtur. Buna göre, baþta ilan edilen ve toplumun her kesimi için en iyi
olan politikalar, zamanla en iyi politika olmaktan çýkmaktadýr. Merkez bankasý, politika
kuralýný açýkladýktan ve özel sektör açýklanan politikaya göre kararlarýný verdikten
sonra, Merkez Bankasý ilan edilen politikayý deðiþtirerek faydasýný maksimize ede-
bilmektedir. Örneðin, Merkez Bankasýnýn amacý, enflasyonu düþürmek ve istihdamý
artýrmak olsun. Bu iki amaç birbiri ile çeliþkili olduðu için, Merkez Bankasý, her ikisine
de belirli bir aðýrlýk vererek, toplam faydasýný maksimize etmek isteyecektir. Özel sek-
törün tek amacý ise kendi faydasýný (üretici için kâr, hane halký için ise reel ücretle
tanýmlanan reel gelir) maksimize etmektir. Toplum için en iyi sonuç, kabul edilebilir
enflasyon oranýna karþýlýk kabul edilebilir istihdam düzeyidir. Merkez Bankasý izleye-
ceði politikayý açýkladýktan sonra ekonominin denge enflasyon ve iþsizlik oraný hesap-
lanabilir. Özel sektör açýklanan politikalara göre kararlarýný vermektedir. Özel sektör
kararýný verdikten sonra, Merkez Bankasýnýn açýkladýðý politika, Merkez Bankasý için
en iyi politika olmaktan çýkmaktadýr. Zira Merkez Bankasý sürpriz enflasyon yaratarak
iþsizlik oranýný düþürerek toplam faydasýný artýrabilir. Buna göre, özel sektör, Merkez
Bankasýnýn açýklanan politikadan vazgeçeme ve yüksek enflasyon yaratma güdüsü
olduðunu bilmekte ve dolayýsýyla, beklentilerini oluþtururken bu güdüyü dikkate almak-
tadýrlar. Sonuçta, özel sektör yüksek enflasyon oraný beklemekte ve bu durumda da
ekonomi daha yüksek enflasyon ve iþsizlik oranlarýnda dengeye gelmektedir. Bu
durum, yukarýda belirtilen enflasyonist eðilimi açýklamaktadýr7

2. ENFLASYON HEDEFLEMESÝ: TANIM ve KAPSAM

Enflasyon hedeflemesi, ekonominin genel deðiþkenlerinin ve verilerinin dikkate
alýnarak belirli bir dönem için kabul edilebilir bir enflasyon oranýnýn belirlenmesi ve para
politikalarýnýn belirlenen orana ulaþacak þekilde yürütülmesidir. Dolayýsýyla enflasyon
hedeflemesinin baþlangýç unsurlarýný;

Belirli bir dönem için enflasyon hedefinin belirlenmesi,
Bu hedefin ilan edilmesi,
Hedefin tutturulacaðýna iliþkin bir taahhüdün bulunmasý 

oluþturmaktadýr.8

Baþka bir ifade ile enflasyon hedeflemesi rejimi; merkez bankasýnýn nihai hede-
fi olan fiyat istikrarýnýn saðlanmasý ve sürdürülmesi amacýna yönelik olarak para poli-
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7Alövsat Müslümov ve diðerleri, Döviz Kuru Sistemleri ve Türkiye'de Uygulanan Döviz Sistemlerinin
Ekonomiye Etkileri, Ýstanbul, TÜGÝAD Bilimsel Eser Yarýþmasý Birincilik Ödülü,  2002. s.4.
8Eren Öðretmen, Enflasyon Hedeflemesi Uygulama Özellikleri, Ankara, T.C. Merkez Bankasý Dýþ Ýliþk-
iler Genel Müdürlüðü Çalýþma Raporu, 2004, s.4.
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tikasýnýn makul bir dönem için belirlenen sayýsal bir enflasyon hedefi ya da hedef
aralýðýna dayandýrýlmasý ve bunun kamuoyuna açýklanmasý þeklinde tanýmlanabilen
para politikasý uygulamasýdýr.9 Daha teknik bir tanýmla enflasyon hedeflemesi merkez
bankasýnýn düþük enflasyon oraný için yaptýðý bir taahhüttür. Enflasyon hedefinin kamuoyuna
açýk bir þekilde deklare edilmesi durumuna tam enflasyon hedeflemesi adý verilmektedir.10

Enflasyon hedeflemesinde diðer nominal çýpa politikalarýndan farklý olarak,
merkez bankalarý, hedeflenen enflasyon oranýna ulaþmada deðiþik para politikasý
araçlarýný kullanma serbestisine sahiptirler. Bu yaklaþým ülkenin sadece kendi durumu-
na odaklanabilmesine olanak vermekte ve para politikasý tek bir deðiþken yerine
enflasyonu etkileyebilecek her türlü faktör göz önünde bulundurularak belirlenmekte-
dir. Bu faktörler arasýnda ücret artýþlarý, kur artýþý, kamu fiyatlandýrma mekanizmasý,
bekleyiþler, petrol fiyatlarý gibi birçok unsur yer almaktadýr. Bu unsurlar merkez
bankalarýna geniþ hareket alanlarý saðlamaktadýr. Göstergelerin fazla olmasý para poli-
tikasýnýn tercihini kolaylaþtýrmakta ve zaman zaman göstergelerin aðýrlýklarýnýn
deðiþtirilmesini mümkün kýlmaktadýr.11 Bu nedenle herhangi bir ara hedef tercihi yok-
tur. Burada amaç herkesin ilgilendiði bir deðiþken olan enflasyon oraný üzerine hedef
konularak ekonomik birimlerin bekleyiþlerini etkilemektir.12

Enflasyon hedeflemesi rejiminde, nihai hedefe ulaþmak için iki farklý yöntem
uygulanmaktadýr. Birinci yöntem, enflasyonun doðrudan hedeflenmesidir. Bu yön-
temde, merkez bankasý orta vadeli para politikasýnýn islemesi için, çýpa olarak bir
enflasyon oraný hedefler. Ýkinci yöntemde ise merkez bankasý, parasal toplamlar, faiz
oranlarý, döviz kuru, beklenen enflasyon oraný, tahvil fiyatlarý ve temel hammadde fi-
yatlarý gibi deðiþkenleri kullanarak, gelecekteki enflasyon oranýný tahmin etmektedir.13

Enflasyon hedeflemesinin enflasyonu kontrol eden diðer yaklaþýmlardan temel
farký para politikasý araçlarýnýn geçmiþ ya da cari enflasyon yerine, gelecek enflasyona
dayanmasýdýr. Bu stratejiyi uygulayan para otoritesinin faiz oranlarýný ve tahmin edilen
enflasyon oranýný nihai hedef olan fiyat istikrarý doðrultusunda ayarlamasý gerekmek-
tedir.14 Tahmin edilen enflasyonla gerçekleþen enflasyon arasýndaki fark para poli-
tikasýnýn yönünü belirlemektedir.
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9Melike, Alparslan ve Pelin Ataman Erdönmez, "Enflasyon Hedeflemesi", Bankacýlar Dergisi, Sayý:35,
2000, s.14.
10Hasan Özyurt, Para Teorisi ve Politikasý, Trabzon, Derya Kitabevi, 2003, s.179
11"Enflasyon Hedeflemesi", www.dtm.gov.tr/ead/ekonomi/sayi8/enflasyon.htm,Eriþim Tarihi:20/02/2006.
12Ýlyas Þýklar,  "Enflasyon Hedeflemesi mi Zar Atmak mý?", http://www.eso-
es.net/kurumsal/download/ilyas_hoca.doc, Eriþim Tarihi:20/02/2006.
13Hakan Uçak,  "Enflasyon Hedeflemesi ve Alternatif Para Politikasý Hedeflemelerine Göre
Deðerlendirilmesi", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:13, Sayý:1, s.104.
14Baþak Tanýnmýþ Yücememiþ, Parasal Birlik Avrupa Merkez Bankasý ve Türkiye' ye Yansýmalarý,
Ýstanbul, Derin Yayýnlarý, 2005, s.138.
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Enflasyon hedeflemesi sisteminin iþleyebilmesi için para otoritesinin serbest bir
kambiyo rejimi altýnda kurlarý serbest býrakmasý ve piyasalara müdahale gereken
durumlarda yalnýzca faiz enstrümanýný kullanmasý gerekir. Buna göre enflasyonist
baský durumunda merkez bankasý faizleri yükselterek piyasadaki para talebini aþaðýya
çeker. Bu müdahale aktarým mekanizmalarý yoluyla fiyatlara yansýr.15

Bu strateji ile kamuoyuna çok kesin ve kolaylýkla anlaþýlabilir bir para politikasý
hedefi sunulmaktadýr. Örneðin merkez bankasý kamuoyuna 3 yýllýk bir zaman periyodu
içerisinde tüketici fiyatlarý endeksinin %1 ile % 3 aralýðýnda olacaðý konusunda vaatte
bulunabilir Dolayýsýyla iktisadi birimler, ekonomik aktivitelerini planlarken hedeflenen
enflasyon rakamlarýný açýk bir deðiþken olarak göz önüne alabilirler.16

Diðer yandan merkez bankalarý hedeflerini koyarken bu hedefler, ulaþýlabilir ve
toplumun genel tercihlerini yansýtýcý olmalýdýr. Ekonomik aktörlerin tercihlerini ve bu
tercihler doðrultusunda nasýl bir politika izleyeceklerini hesaba katmadan koyulan
hedeflerin hem ulaþýlabilir olup kredibiliteyi arttýrmasý hem de toplumun tercihlerini yan-
sýtmasý zordur.17

Enflasyon hedeflemesi yaklaþýmýný benimsemiþ ülkelerde, merkez bankasý
kanunu, para politikasýnýn öncelikli hedefi olarak fiyat istikrarýný tanýmlayacak þekilde
düzeltilmeli ve açýk bir þekilde merkez bankasýna yeterli araç baðýmsýzlýðý verilmelidir.
Hükümetin de enflasyon hedefini destekleyecek þekilde maliye politikasýný düzenleye-
ceði konusunda dolaylý olarak kendini baðlamasý enflasyon hedeflemesi yaklaþýmýnýn
kredibilitesini daha da güçlendirecektir.

3. ENFLASYON HEDEFLEMESÝ STRATEJÝSÝNÝN ÖN KOÞULLARI

Enflasyon hedefi stratejisinin uygulanabilmesi için bazý ön koþullarýn yerine
getirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla merkez bankasýnýn araç baðýmsýzlýðýna18 sahip
olmasý para politikasýnýn yürütülmesinin mali nitelikli geliþmelerle zora sokulmamasý ve
güçlü bir mali sistemin var olmasý gerekmektedir.19 Bununla birlikte hazinenin iç bor-
cunun sürdürülebilir olmasý, kurla enflasyon oraný arasýndaki iliþkinin zayýflamasý ve
enflasyonun düþürülmesi þarttýr. Ayrýca merkez bankasýnýn müdahalesi olmadan dal-

39

15Nihat Gümüþ,  "10 Soruda Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye", Anlayýþ Dergisi, Þubat 2006, s.58.
16Orhan ve Erdoðan, a.g.e., 290.
17Özkale, a.g.e.
18Araç baðýmsýzlýðý merkez bankalarýnýn para politikasý araçlarýný (açýk piyasa iþlemleri, reeskont oraný,
munzam karþýlýk oraný v.b.) ekonomik hedefleri belirleme yönünde istediði þekilde kullanabilmelerini ifade
eder.
19Baþak Tanýnmýþ Yücememiþ , a.g.e., s. 138-139.
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galý kurda istikrarýn saðlanmasý ve mali piyasalarýn kamu borçlanmasýný saðlayacak
derinlikte olmasý gerekmektedir.20 Söz konusu ön koþullarý þu þekilde sýralayabiliriz.

a) Para Politikasýnýn Nihai Hedefi Fiyat Ýstikrarý Olmalýdýr: Merkez bankasý
sadece belirlemiþ olduðu enflasyon hedefinin gerçekleþmesine odaklanmalýdýr. Bu
nedenle, ekonomik büyüme, istihdam seviyesi, döviz kuru istikrarý, vb. baþka hedefler
seçilmemelidir. Sabit kur sisteminin uygulandýðý ülkelerde enflasyon hedeflemesi
uygulamasýna geçmek mümkün deðildir. Enflasyon hedeflemesi uygulamasý benim-
senmeden önce sabit döviz kuru sistemi terk edilmeli ve serbest dalgalanan kur
rejimine geçilmelidir.21

b) Merkez Bankasý Baðýmsýz Olmalýdýr: Merkez bankasýnýn baðýmsýzlýðý en
temel anlamýyla fiyat istikrarýný korurken uygulayacaðý para politikasý rejimini ve kul-
lanacaðý parasal araçlarý kendi kararlarý ile seçmesi ve uygulamasý olarak tanýmla-
nabilir. Kurumsal anlamda baðýmsýz bir merkez bankasý politik müdahalelere maruz
kalmaksýzýn para politikasýný uygulayabilmelidir. Diðer yandan mali ve idari özerkliðinin
olmasý merkez bankasý baðýmsýzlýðýnýn ölçüsü olan diðer önemli unsurlarýdýr. Ayrýca,
merkez bankasý baðýmsýzlýðýnýn resmi olarak tanýnmasý için nihai hedefi olan fiyat
istikrarýnýn saðlanmasýndan sorumlu tek otorite olarak yasal bir görevlendirmenin
yapýlmýþ olmasý gerekmektedir. Merkez bankasýnýn asgari koþullarda baðýmsýz olmasý
koþuluyla enflasyon hedeflemesi rejimini benimseyen bir ülkede mali politikalarýn para
politikasý uygulamalarý karþýsýnda bir üstünlüðü olmamalýdýr. Bu durum hükümetin
merkez bankasýndan borçlanmasýnýn ya çok düþük bir düzeyde tutulmasý ya da hiç
olmamasý anlamýna gelmektedir. Aksi halde merkez bankasýnýn hükümetin taleplerini
yerine getirmeye zorlanmasý nedeniyle ortaya çýkan enflasyonist baskýlar para poli-
tikasýnýn etkinliðini azaltmaktadýr.22

c) Mali Disiplinin Saðlanmasý: Mali disiplinin saðlanmadýðý ekonomilerde
kamunun borçlanma gereði merkez bankalarýnýn temel politika enstrümanlarý olan faiz
hadlerini etkili bir þekilde kullanmasýný engeller. Maliye politikasýnýn "baskýn" olduðu bu
gibi durumlarda merkez bankasý makroekonomik hedeflerin belirlenmesinde etkisiz
kalýp, piyasa operasyonlarýnda ise kamu dinamiklerine baðýmlý hale gelmektedir. Bu
özelliklere göre þekillenen ekonomik ortamda ise "enflasyon hedeflemesi" rejiminden
bahsetmek olanaksýzdýr.23
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20Ýbrahim Örnek, "Türkiye'de Enflasyon Hedeflemesi Uygulanabilir mi?", Dýþ Ticaret Dergisi, Sayý: 31,
Nisan 2004, s.15
21Nuray Altuð, Para Politikalarýnda Ara Hedef Yaklaþýmý ve Enflasyon Hedeflemesi, Ýstanbul,
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayýný, Yayýn No:1999-11,1999, s.32.
22Melike Alparslan ve Pelin Ataman Erdönmez, a.g.e., s.15-16.
23Ümit Özkale, a.g.e.
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d) Finansal Piyasalarýn Derin24 Olmasý ve Geliþmiþliðini Tamamlamasý:
Enflasyon hedeflemesi uygulamasýnda, para otoritelerinin enflasyonu hedeflenen
düzeyde tutmak amacýyla kullanacaðý parasal araçlarýn etkinliði ve uygulamanýn
baþarýlý olmasý geliþmiþ para, sermaye ve döviz piyasalarýnýn bulunmasýna baðlýdýr.
Mali piyasalarýn kullanýlan parasal araçlara yeterli çabuklukta tepki verememesi
enflasyon hedeflerinden sapmaya yol açabilmektedir. Öte yandan, geliþmiþ mali
piyasalar, kamu finansmanýnýn saðlanmasýnda da merkez bankasýný önemli ölçüde
rahatlatacaktýr.25 Yine özellikle dýþ kaynaklý þoklara aþýrý tepki vermeyecek iþlevsel
döviz, para ve sermaye piyasalarý aranan diðer bir koþuldur.

e) Düþük Enflasyon Oraný: Enflasyon hedeflemesine geçmeden önce
enflasyon oranýnýn makul bir seviyeye indirilmesi gerekmektedir. Bunun için belirlenmiþ
kesin bir kural olmamakla birlikte enflasyon hedefine geçiþ için enflasyon oranýnýn
%10-15'in altýnda olmasý gerektiði kabul edilmektedir.26

f) Politika Uygulamalarýnda Þeffaflýk Ve Hesap Verilebilirlik En Üst
Düzeyde Olmalýdýr.

g) Enflasyon Hedeflemesinde Enflasyon Oranýndan Baþka Bir Nominal
Çapa Kullanýlmamalýdýr.

h) Enflasyon Hedefi Uygulanacak Ülkelerde Merkez Bankalarý Geliþmiþ
Ekonometrik Tekniklere Sahip Olmalýdýr.

4. ENFLASYON HEDEFLEMESÝNÝN AVANTAJ ve DEZAVANTAJLARI

A) AVANTAJLARI

a) Para politikasýnýn þeffaflýðýnýn artýrýlmasýnda önemli bir rol oynar.
b) Para politikasýnýn ulusal ekonomideki þoklara aðýrlýk vermesini saðlar.
c) Amaç deðiþkenler için hedeflerin oluþturulmasýnda ara hedef deðiþkenle

nihai deðiþken arasýndaki iliþkilerde beklenmedik deðiþiklikler olduðunda ortaya çýkan
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24Finansal derinleþme, finans sisteminin hangi ölçüde geniþlediðini ve finansal araçlarýn ne kadar
çeþitlendiðini göstermektedir. Buna göre finans sistemi, belirli bir derinlik kazandýðý zaman mevduat ve
kredilerin vadelerini birbirine eþitleyerek piyasalara iliþkin bilgi toplama sürecinde ölçek ekonomilerinden
yararlanýlarak ve riski daðýtarak iþlem maliyetlerini en aza indirebilir. Finansal derinleþme, çeþitli tanýmla-
malara göre para arzýnýn GSMH ya da GSYÝH içindeki payýný ifade eder. Finansal derinleþmeye iliþkin
göstergelerden en çok kullanýlaný  (M2+toplam finansal varlýklar)/GSMH göstergesidir. M2 deðerine;
dolaþýmdaki para, mevduat bankalarýndaki vadesiz mevduat ve merkez bankasýndaki mevduattan oluþan
M1'e mevduat bankalarýndaki vadeli mevduatýn eklenmesi ile ulaþýlmaktadýr.
25Murat Kaygusuz, "Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye'de Uygulanabilirliði", http://www.ceter-
isparibus.net/arsiv.htm,  Eriþim Tarihi: 20/02/2006.
26Özyurt, a.g.e., s.280.
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hýz istikrarsýzlýðýnýn farkýna varýlmasýna yardýmcý olur.
d) Para politikasýnýn operasyonel olarak uygulanmasýnda önemli bir etkisi

vardýr.
e) Alternatif politikalara göre daha anlaþýlýr bir politikadýr.
f ) Merkez bankalarýnýn güvenilirliðini ve hesap verebilme özelliðini artýrýr.
g) Merkez bankalarýnýn para politikasý araçlarýný kullanmalarýnda ve kontrol

etmelerinde baðýmsýz olmalarýný saðlamaktadýr.
h) Para otoritelerinin fiyat istikrarý hedefine ulaþmalarý için gerekli tüm bilgiyi

kullanmalarýný saðlamaktadýr.
i) Politika tartýþmalarýnýn merkez bankasýnýn, para politikasý ile gerçekleþtire-

bileceði hususlar üzerinde odaklanmasýný saðlamaktadýr.27

B) DEZAVANTAJLARI

a) Çok katý ve tavizsiz olarak uygulanmasý gerekli bir politikadýr.
b) Diðer para politikasý rejimleriyle karþýlaþtýrýldýðýnda etkin olmayan bir üretim

dengesine yol açmaktadýr. Bu durum özellikle önemli arz þoklarýnda (petrol fiyatýndaki
ani deðiþiklikler gibi) kendini göstermektedir. 

c) Kýsa dönemde ekonomik büyümeyi sýnýrlandýrabilir. 
d) Mali politikalarýnýn para politikalarýna göre üstünlük saðlamasýný engelleye-

mez. 
e) Rejimin uygulanmasý için gerekli olan esnek döviz kuru rejimi mali istikrarsý-

zlýða sebep olabilir.28

5. ENFLASYON HEDEFLEMESÝ ve ÜLKE ÖRNEKLERÝ

Fiyat istikrarýna yönelik baþka stratejilerin aranmasý sonucunda 1990'lý yýllarýn
baþýndan itibaren Yeni Zelanda baþta olmak üzere Kanada, Ýngiltere, Finlandiya, Ýsveç,
Ýspanya ve Avusturya para politikalarýný fiyat istikrarýný saðlama yönünde kullanmada
artýk enflasyonun kendisini seçmiþlerdir. 1994 yýlýnýn Eylül ayýnda Meksika'nýn ve
Kasým ayýnda da Ýspanya'nýn katýlmasý ile enflasyon hedeflemesini uygulayan ülkelerin
sayýsý hýzla artmýþtýr.29 Þubat 2000 itibariyle enflasyon hedeflemesi uygulayan
ülkelerin sayýsý 13'e yükselmiþtir. 2003 yýlýna gelindiðinde bu stratejiyi uygulayan
ülkelerin sayýsý geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkeler dahil olmak üzere 19'a ulaþmýþtýr.
2006 yýlý itibariyle ise bu sayý Türkiye de dahil olmak üzere 24’tür. Bu ülkelerden 10
tanesi geliþmiþ ülke iken 14 tanesi geliþmekte olan ülkedir.30 Bu ülkeler þunlardýr: Yeni
Zelanda, Þili, Kanada, Ýsrail, Ýngiltere, Ýsveç, Peru, Avustralya, Güney Kore, Çek Cum-
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27Altuð, a.g.e., s. 36.
28Melike Alparslan ve Pelin Ataman Erdönmez, a.g.e., s.15-16.
29Oktar, a.g.e., s.27-28.
30Deniz Gökçe,  "Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye", Akþam Gazetesi,14 Þubat 2006.
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huriyeti, Polonya, Meksika, Brezilya, Kolombiya, Güney Afrika, Ýsviçre, Tayland,
Finlandiya, Norveç, Macaristan, Ýzlanda, Filipinler31…

Enflasyon hedefi uygulayan ülkelerde kurumsal ve teknik açýdan bazý farklýlýk-
lar bulunmaktadýr. Ýngiltere'de enflasyon hedefini hükümet belirlerken Ýsveç, Finlandiya
ve Ýspanya'da enflasyon hedefini merkez bankalarý belirlemektedir. Yani bazý ülkelerde
merkez bankalarý amaç baðýmsýzlýðýna32 sahip iken Ýngiltere gibi bazý ülkelerde ise
merkez bankalarýnýn bu yetkisi yoktur. Araç baðýmsýzlýðýna ise bu stratejiyi uygulayan
Norveç dýþýndaki ülkelerin merkez bankalarýnýn tamamý sahip bulunmaktadýr.
Enflasyon hedefini 21 ülkeden 6'sýnda hükümet ve merkez bankasý birlikte belirlerken,
9'unda merkez bankasý, 6'sýnda ise hükümet belirlemektedir.33

Enflasyon hedeflemesi yaklaþýmýnda, hedeflenen enflasyon oranýnýn yani fiyat-
lardaki deðiþim oranýnýn tam ve eksiksiz olarak ölçümü çok önemlidir. Seçilecek fiyat
endeksinin kamu tarafýndan anlaþýlabilecek þekilde son derece açýk ve anlaþýlýr
olmasý, bilinmesi ve güvenilir olmasý gerekir. TÜFE kamu tarafýndan en iyi bilinen
endeks olmasý, genellikle aylýk dönemler itibariyle elde edilebilmesi ve bundan dolayý
da düzenli olarak izlenebilmesi ve nadiren revize edilmesi dolayýsýyla çok daha fazla
tercih olunmaktadýr. Dolayýsýyla, beklentilere odaklanan, halk tarafýndan kolaylýkla
anlaþýlabilen ve merkez bankasý manipülasyonlarýndan en az etkilenen, elde edilebilen
en iyi ve modern fiyat endeksi olduðu için TÜFE' nin bir alternatifi olmadýðýný söylemek
mümkündür. Bununla beraber, TÜFE genellikle merkez bankasýnýn kontrolünün
ötesinde unsurlar da içermektedir. Fakat Norveç ve Tayland gibi bazý ülkelerin merkez
bankalarý, bu sorunu bu faktörlerin bazýlarýnýn ya da hepsinin birden dikkate alýnmadýðý
bir çekirdek TÜFE kullanarak çözmüþlerdir.34

Ülkelerin büyük çoðunluðunda enflasyon hedefi belirli bir bant aralýðýnda ilan
edilmektedir. Nokta hedef uygulamasý sadece Ýngiltere ve Kolombiya'da görülmektedir.
Bant uygulamasýnýn yaygýn olarak kullanýlmasýnýn sebebi tek bir oran üzerinden ilan
edilen enflasyon hedefinin gerçekleþtirilebilme olanaðýnýn her zaman mümkün olma-
masý ve bu orandan bir sapmanýn olmasý durumunda uygulanan politikalarý zora soka-
cak þekilde güven kaybýnýn oluþmasýdýr. Bant uygulamasýnda en yaygýn kullanýlan
aralýðýn hedef seviyesi üzerinden +-1 puan olduðu görülmektedir. 10 ülke tarafýndan
hedef üzerinden +-1 puanlýk tolerans seviyesi belirlerken sadece üç ülkede bantýn alt
ve üst limiti arasýnda 1 puan bulunmaktadýr. Diðer yandan ülke örneklerinde aðýrlýklý 
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31Özyurt, a.g.e., 284.
32Amaç baðýmsýzlýðý merkez bankalarýnýn hedef enflasyon oranýný belirleme yetkisine sahip olmasý duru-
munu ifade etmektedir.
33Baþak Tanýnmýþ Yücememiþ , a.g.e., s. 139.
34Öztürk, a.g.e., s .37.
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olarak enflasyonun zaman aralýðý verilmeksizin sürekli olarak belirli bir oranda
kalmasýnýn hedeflenmiþ olmasý dikkati çekmektedir.35

Geliþmiþ ülkelerde enflasyon hedeflemesi uygulamasýnda çok büyük zorluklar-
la karþýlaþýlmamýþtýr. Bunun nedenleri birkaç baþlýk altýnda toplanabilir.36

a) Geliþmiþ ülkelerde enflasyon oraný, uygulamaya geçmeden önce de yüzde
10 gibi nispeten düþük seviyelerdedir. Dolayýsýyla, enflasyon oranýnda çok büyük
düþüþler için söz verilmesi gerekmediðinden programýn güvenilirliðinin saðlanmasý
geliþmekte olan ülkelere göre daha kolay olmaktadýr.

b) Merkez bankalarý bu ülkelerde geliþmekte olan ülkelere göre kamu finans-
manýný sýnýrlandýrmada, para politikalarýný belirlemede ve uygulamada daha baðýmsýz
davranabilmektedir.  

c) Geliþmiþ ülkelerde mali sistemde yapýsal sorunlar bulunmamakta; ekono-
mide görülen sorunlar çoðunlukla geçici nitelik taþýdýðýndan çözülmeleri için uygulanan
politikalar, mali sistemlerinde yapýsal sorun yaþayan geliþmekte olan ülkelere göre
daha etkili olmaktadýr.

Enflasyon hedeflemesi geliþmekte olan ülkeler için ise bazý riskler taþýmaktadýr.
Gerek cari açýðýn finansmaný gerekse kamu borç ihtiyacý nedeniyle dýþa baðýmlý olan
ekonomilerde olasý dýþsal þoklar politikanýn uygulamasýna engel olabilmektedir. Ayrýca
uygulama, sýký mali disiplin gerektirdiði için azalan kamu yatýrýmlarýna baðlý olarak
ekonomiler için acý reçete haline gelebilmektedir.37

Enflasyon hedeflemesi politikalarýna geçilebilmesi ve bunun
sürdürülebilmesinin imkaný üzerinde bir karara varabilmek için, o ülkeyle ilgili mali
baskýnlýk38 (fiscal dominance) ölçütü incelenmelidir. Buna göre, kamu kesiminin
baskýsýnýn ekonominin tümü üzerindeki yoðunluðunun derecesi anlamýna gelen mali
baskýnlýk ölçütü, ayný zamanda bir hedefe ulaþýlmasýnda, tek baþýna para politikasýnýn
ne derece etkili olabileceðinin de bir göstergesidir. Mali baskýnlýðýn yaný sýra mali
piyasalarýn derinliði de kamunun ihtiyacý olan fonlarýn mali piyasalardan ne derece
rahatlýkla temin edilebildiðini ve dolayýsýyla faiz oranlarý üzerinde ne derece baský
yarattýðýnýn anlaþýlmasý için bir diðer ölçüttür. Geniþ tanýmlý para arzýnýn GSYÝH' ya

44

35Öðretmen, a.g.e., s.11-12.
36Kaygusuz, a.g.e.
37Gümüþ, a.g.e., s.59.
38Finansal baskýnýn geçerli olduðu bir durumda faiz oranlarý kamusal otorite tarafýndan belirlendiði için
finansal derinliðin istenilen ölçüde saðlanamadýðý görülmektedir. Reel faiz oranlarýnýn negatif oluþu, tasar-
ruf ederek tüketimi ötelemeden beklenen faydayý ortadan kaldýrmaktadýr. Tüketim harcamalarýnýn artmasý
ile birlikte ödünç verilebilir fonlarýn arzý daralmaktadýr. Bu nedenle finansal derinliðin olmasý mümkün
deðildir.
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oraný alýnarak deðerlendirilen mali sistemin derinliði incelendiðinde, enflasyon hedef-
lemesi politikalarýný uygulayan ülkelerin mali derinliðe iliþkin ortalama rasyosu,
Geliþmiþ Ülkelerin ortalama rasyosunun üzerindedir. Söz konusu ülkelerin rasyolarý,
%45,2-100,9 deðerleri arasýnda yer alýrken ortalamada geliþmekte olan ülkelerin oran-
larýnýn üzerindedir. Bununla beraber, mali baskýnlýk açýsýndan bütçe açýklarýnýn GSYÝH'
ya oranlarý incelendiðinde bu oranlarýn yeterli bir karþýlaþtýrma imkâný vermediði
görülmektedir.39

Bu deðerlendirmeler altýnda geliþmekte olan ülkelerde enflasyon hedeflemesi
politikasýnýn uygulanmasý ile ilgili karþýlaþýlabilecek güçlükler ve önem arz eden temel
hususlar aþaðýdaki gibi özetlenebilir:40

6. ENFLASYON HEDEFLEMESÝ ve TÜRKÝYE'DE UYGULANABÝLÝRLÝÐÝ

Genel olarak belirtmek gerekirse, ülkemizde 1999 yýlýndan itibaren enflasyon
hedeflemesi rejimi sürekli olarak gündemde olmasýna raðmen 2004 yýlýnýn sonuna
kadar açýk bir biçimde bu politikanýn uygulamasýna geçilemediði gözlemlenmektedir.
Öyle ki, 18. Stand-by Antlaþmasý çerçevesinde 2002-2004 yýllarý arasýnda uygulanan
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39Balaban, Aslýhan ve Serkan Asil, "Enflasyon Hedeflemesi", http://www.borsa.net/makale_goster.asp?
Article=A_251201001, Eriþim Tarihi:20/022006
40Melike Alparslan ve Pelin Ataman Erdönmez, a.g.e., s.27.

Geliþmekte olan ülkelerin büyük bir kýsmýnda mali üstünlük ve zayýf mali
altyapý baðýmsýz bir para politikasýnýn uygulanmasýný zorlaþtýrmaktadýr.

Geliþmiþ ülkelerde fiyat istikrarýnýn saðlanmasý para politikasýnýn giderek
önem kazanan bir hedefi haline gelirken, geliþmekte olan ülkelerde henüz
bu konuda bir görüþ birliði oluþmamýþtýr.

Geliþmekte olan ülkeler parasal ortam mali liberalizasyondan ve sermaye
hareketlerinden kaynaklanan yapýsal sorunlarla karþýlaþmaktadýr.

Enflasyon hedeflemesinin baþarýlý bir þekilde uygulanabilmesi için para
aktarma mekanizmasýnýn çok iyi anlaþýlmasý gerekmektedir. Fakat bu tür
bir mekanizma çoðu ülkede ya hiç mevcut deðildir ya da istikrarsýz bir þe-
kilde iþlemektedir.

Enflasyon hedeflemesinin en önemli koþullarýndan birisi enflasyon dýþýnda
baþka bir hedefin belirlenmemesidir. Ancak geliþmekte olan ülkelerde
yabancý para cinsinden aktif ve pasiflerin oranýnýn büyük olmasýna baðlý
olarak merkez bankasý döviz kurlarýndaki dalgalanmalara karþý çok
dayanýklý deðildir.

Geliþmekte olan çoðu ülkede enflasyon oraný hala çok yüksek seviyelerde
olup, genelde açýk ya da zýmni olarak geriye yönelik endeksleme yapýlmak-
tadýr
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istikrar programý "Örtük Enflasyon Hedeflemesi Stratejisi"41 olaraknitelendirilmiþtir.42

Buna göre 17. Stand-by Antlaþmasý çerçevesinde 2000-2002 yýllarý arasýnda uygulan-
masý planlanan istikrar programýna ait para ve kur politikalarý iki dönem çerçevesinde
açýklanmýþtýr. Ýlk 18 ay içerisinde, döviz kurlarýnýn çýpa olarak seçildiði belirtilmiþtir.
Programýn 18 aylýk ikinci yarýsýnda ise kurlarýn geniþleyen bir band çerçevesinde dal-
galanmaya býrakýlacaðý planlanmýþtýr. Buna göre program süresince döviz kurunun
çýpa olma özelliði esnekleþtirilerek aþamalý olarak doðrudan enflasyon hedeflemesine
geçilmesi kararlaþtýrýlmýþtýr.43

Ancak, gerek Þubat 2001 krizinin yarattýðý olumsuzluklarýn devam etmesi ve
gerekse 11 Eylül 2001 tarihinde ABD'de gerçekleþtirilen saldýrýlarýn yarattýðý olumsuz-
luklar, revize edilen 17. Stand-by antlaþmasýnýn uygulanabilirliðini iyice zorlaþtýrmýþtýr.
Bunun üzerine daha güçlü mali kaynaklar ile desteklenen yeni bir Stand-by
Antlaþmasýna ihtiyaç olduðuna karar verilmiþtir. Nihayet 18 Ocak 2002 tarihinde
sunulan Niyet Mektubu ile birlikte 2002-2004 yýllarýnda uygulanacak ekonomik prog-
ram detaylý olarak anlatýlarak programýn desteklenmesi için 18. Stand-by düzenleme-
si talepedilmiþtir. Diðer programda olduðu gibi, 18. Stand-by antlaþmasýna baðlý olarak
2002-2004 yýllarý arasýnda uygulanan istikrar programý süresincede, öngörülmesine
raðmen enflasyon hedeflemesi stratejisine geçilemediði gözlenmektedir. Bunun yerine,
Merkez Bankasý 2002 - 2004 yýllarý süresince açýkladýðý para programlarýnda uygu-
ladýðý politikalarý "örtük enflasyon hedeflemesi stratejisi" olarak tanýmlamýþtýr. Örtük
enflasyon hedeflemesi çerçevesinde 2002-2005 yýllarý arasýnda yýlsonu enflasyon
hedefleri açýklanmýþ, enflasyon ilk üç yýl üst üste belirlenen hedeflerin altýnda gerçek-
leþmiþtir44.

Merkez Bankasý 2006 yýlý baþýndan baþlayarak, 2002'den bu yana uyguladýðý
"örtük enflasyon hedeflemesi"  stratejisinin örtüsünü kaldýrýp hedefi açýk hale getirmek-
tedir. Gelecekte oluþmasý hedeflenen enflasyon oraný genellikle kamuoyu tarafýndan 
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41Örtük enflasyon hedeflemesi, gelecek dönem enflasyonuna odaklanan bir para politikasý stratejisinin
uygulanmasýný kabul etmektedir. Genel özellikleri itibariyle bu stratejide para tabaný için dönemler itibariyle
enflasyon hedefi ile tutarlý hedefler konmaktadýr. Para politikasý kararlarýnda para tabaný geliþmelerinden
daha çok gelecek dönem enflasyonuna iliþkin geliþmeler belirleyici olmaktadýr. Bu politika, özellikle
enflasyon hedeflemesinin direk uygulanmasýna imkân bulunmayan ortamlarda para otoritelerinin enflas-
yon hedeflemesine geçiþ sürecinde uygulanmaya çalýþýlmaktadýr. Ýsa ALTINIÞIK ve Diðerleri, "Enflasyon
Hedeflemesi Politikasý ve Türkiye'de Uygulanabilirliði", Sakarya, Ulusal Bilgi Ekonomi ve Yönetim
Kongresi,15-16 Eylül 2005, s.501.
42Özcan Karahan, "Türkiye'de Örtük Enflasyon Hedeflemesi Programýnýn Uygulanmasýna Yönelik Riskler
ve Bu Risklerin Yönetim Politikalarý", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.e-sosder.com, Güz 2005,
Sayý:14, s.35-36.
43TCMB, Para Politikasý Metinleri, 9 Aralýk 1999 Tarihli Niyet Mektubu.,
http://www.tcmb.gov.tr,EriþimTarihi:20/02/2006.
44T.C.M.B, Enflasyon Hedeflemesi  Rejiminin Genel Çerçevesi ve 2006 yýlýnda Para ve Kur Politikasý,
Ankara, 5 Aralýk 2005, Sayý:2005-56, s.6
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daha yakýndan izlenen tüketici fiyat endeksi esas alýnarak belirlenmekte ve hedefi
merkez bankasý ve hükümet ortak biçimde saptamaktadýr. Merkez Bankasý 2006 yýlý
için yýl sonu enflasyon hedefini yüzde 5, 2007 ve 2008 için yüzde 4 olarak açýklamýþtýr.
Bunlardan 2 puanlýk artý ya da eksi sapma olabileceði ifade edilmektedir.45

Enflasyon hedeflemesinin Türkiye'de uygulanabilirliði ile ilgili olarak þu nokta-
lara deðinmek gerekir.46                 

47

45Mahfi Eðilmez,  "Örtük Kur Politikasý", Radikal Gazetesi, 14 Þubat 2006.
46Haydar AKYAZI,  Enflasyon Hedeflemesi Ülke Deneyimleri ve Türkiye'de Uygulanabilirliði,
Ankara, Seçkin Kitabevi, 2004,s. 215.
47"Bütçe Açýðý Azalýyor, Dýþ Açýk Rekorda" www.ntvmsnbc.com/news/359501.asp, Eriþim
Tarihi:25/02/2006.
48Orhan Karaca, http://www.capital.com.tr/haber.aspx?HBR_KOD=3243, EriþimTatihi:25/02/2005.

Mali Baskýnlýk Oraný: Kamu sektörünün ekonomi üzerinde yoðunluðu
olarak adlandýrýlan mali baskýnlýk düzeyinin yüksekliði; senyoraj eðiliminin
artmasý, iç borçlanma nedeniyle faizlerin yükselmesi, özel yatýrýmlarýn
dýþlanmasý, dýþ borçlanma ihtiyacýnýn artmasý, enflasyon baskýsýnýn yük-
selmesi ve sonuçta para politikasýnýn etkisiz hale gelmesi gibi sonuçlar
doðurmaktadýr. Mali baskýnlýk ölçüsü olarak Bütçe dengesi/ GSYÝH
rasyosu kullanýlmaktadýr.2001 yýlýnda % 16 olan bu oran 2003 yýlýnda
%12,7'ye, 2005 yýlýnda ise %2'ye düþmüþtür. Bunda bütçe açýðýnýn geçen
yýla oranla %67,8 oranýnda azalmasýnýn etkisi büyüktür.47 Bu oranýn
Maastricht kriterlerinde azami %3 olduðu göz önünde bulundurulduðunda AB
için yeterli düzeyde olduðu gözlemlenmektedir. Bu açýdan Türkiye enflasyon
hedeflemesini uygulayan geliþmiþ ülkelerin düzeyine gelmiþ bulunmaktadýr. 

Mali Derinlik Oraný: Yeterince geliþmiþ ve derinliðe sahip mali piyasalar-
da para ve döviz politikalarýný istenildiði gibi uygulamak ve piyasadan bek-
lenen sonuçlarý almak mümkündür. Aksi halde uygulanan politikalarýn
piyasada istenilen sonuçlarý almasý zordur. Bu durumda piyasalarýn hakimi
merkez bankasý deðil sýð piyasada iþlem yapan spekülatörlerdir. Mali
derinlik ölçüsü olarak para arzý/ GSYÝH rasyosu kullanýlmaktadýr. Bu oran
geliþmiþ ülkelerde ortalama olarak %75 iken ülkemizde %25 civarýndadýr.
Mali derinliðin yeterince saðlanamadýðý açýktýr.48

Enflasyon Oraný: Enflasyon oranýnýn yüksekliði bir yandan senyoraj gelir-
lerinin yüksek olmasýna bir yandan da halkýn enflasyon beklentilerinin art-
masýna neden olacaktýr. Ayrýca yüksek enflasyon nedeniyle belirlenecek
hedef enflasyon oraný da yüksek olacaktýr. Makul enflasyon oraný üzerinde 

a)

b)

c)
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SONUÇ VE DEÐERLENDÝRME

Enflasyon hedeflemesi, son yýllarda giderek artan sayýda ülke tarafýndan uygu-
lanmaya baþlanmýþtýr. Literatürde, bu para politikasýnýn geliþmiþ ülkeler açýsýndan
uygun bir para politikasý olduðu görüsü büyük ölçüde kabul edilmektedir. Fakat bu para
politikasýnýn geliþmekte olan ülkeler açýsýndan uygun bir para politikasý olup olmadýðý
tartýþýlmaktadýr. Bunun en önemli nedeni de, geliþmekte olan ülkelerin mali
piyasalarýnýn yeterince derin olmamasý ve kamu maliyesinde gerekli disiplinin saðlana-
mamasý önemli yer tutmaktadýr. Enflasyon hedeflemesinin genel çerçevesine
bakýldýðýnda, diðer para politikasý hedeflemelerine göre olumlu ve olumsuz yönleri
bulunmaktadýr. Uygulamada þeffaf bir para politikasý olmasý enflasyon hedeflemesinin
olumlu bir tarafý olarak karsýmýza çýkmaktadýr. Özellikle, þeffaflýðýn arttýrýlmasýyla, para
politikasýndaki hareketlere odaklanan kamuoyunun, enflasyon beklentileri azaltýlabilir.

48

hedef enflasyon oraný da yüksek olacaktýr. Makul enflasyon oraný üzerinde
tam bir fikir birliði bulunmamakla birlikte enflasyon hedefine geçiþ için
oranýn %10-15'in altýnda olmasý gerektiði üzerinde genel bir anlayýþýn
olduðu söylenebilir.49 2005 yýlý TÜFE oranýnýn %7,7 olduðu dikkate
alýndýðýnda enflasyon hedeflemesi için yeterli bir baþlangýç enflasyon
oranýnýn saðlandýðý söylenebilir.

Merkez Bankasýnýn Baðýmsýzlýðý: Baðýmsýzlýk konusunda merkez
bankasý yasasýnda 25.4.2001 tarihinde yapýlan  deðiþiklik ile birlikte önem-
li ilerleme kaydedildiði ifade edilebilir. Bu yasa ile merkez bankasýnýn önce-
likli hedefinin fiyat istikrarýný saðlamak olduðu belirtilmiþ, hazineye ve diðer
kamu kurumlarýna kredi açýlmasý yasaklanmýþ ve para politikasý araçlarýný
uygulamada merkez bankasýna tam olarak baðýmsýzlýk verilmiþtir. Bu açý-
dan stratejiyi uygulamak için gerekli ortamýn saðlandýðý görülebilmektedir.

Mali Disiplin: Mali disiplin yönünden IMF'nin Stand - by anlaþmalarýnda
belirlediði ölçü faiz dýþý fazla hedefidir. Faiz dýþý bütçe fazlasýnýn GSMH' ya
oraný þeklinde ifade edilen bu oranýn ortalama olarak %6,5 seviyelerinde
olacaðý belirtilmiþtir. Türkiye 2001 yýlýndan bu yana bu hedefi gerçek-
leþtirme yolunda zorluk çekmemiþtir. Enflasyon hedefini uygulamada mali
disiplin açýsýndan sorun gözükmemektedir.

Döviz Kurlarý: Enflasyon hedeflemesi dalgalý döviz kuru sisteminin olduðu
ülkelerde uygulanmaktadýr. 2001 krizinden bu yana ülkemizde uygulanan
dalgalý kur politikasý sorunsuz iþlemektedir. Ancak cari iþlemler dengesinde
görülen açýk ve ihracatçý kesimin bu konudaki baskýlarý kur sistemimizi
zora sokabilecektir.

d)

e)

f)

49Özyurt, a.g.e., s.286.
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Gerek saðlanan mali disiplin gerekse yapýsal reformlar neticesinde Türkiye,
makro ekonomik büyüklükler baðlamýnda önemli mesafeler kat etmiþtir. Enflasyon ve
kamunun borçlanma gereksinimi uygulamaya olanak saðlayan düzeylere gerilemiþtir.
Büyüme istikrarlý bir düzeye kavuþmuþtur. Ayrýca merkez bankasýnýn baðýmsýzlýðý þef-
faflýðý ve hesap verilebilirliði konularýnda önemli adýmlar atýlmýþtýr. Bu olumlu
geliþmelere raðmen enflasyon hedeflemesine geçiþ birçok soruyu beraberinde getir-
miþtir. 2002 yýlýndan itibaren küresel ekonomik geliþmelere daha baðýmlý hale gelen
Türkiye cari açýðýný büyük oranda kýsa vadeli portföy giriþleri ile finanse ettiði için dýþsal
þoklarýn yol açtýðý mali istikrarsýzlýklarla karþýlaþabilir. Asýl önemli sorun ise iþsizli ve
refahýn toplumun bütün katmanlarýna yayýlmasý gibi reel sorunlarýn çözümüne ne
ölçüde katkýda bulunacaðýdýr.
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