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Kutu 7.1  

Merkez Bankası Enflasyon Tahminleri ve Parasal Duruş  
TCMB, 2006 yılından bu yana enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde enflasyon tahminlerini 
ve bu tahminlerin altında yatan temel varsayımları, yayınladığı raporlar aracılığıyla kamuoyuyla 
paylaşmaktadır.  Bu kutuda enflasyon hedeflemesi rejiminde merkez bankası tarafından üretilen 
enflasyon tahminlerinin rolü ve parasal duruş ile ilişkisi TCMB deneyimleri çerçevesinde 
incelenmektedir. 

Enflasyon Hedeflemesi Rejiminde Enflasyon Tahminlerinin Rolü  

Enflasyon hedeflemesi rejiminin temel özellikleri; sayısal enflasyon hedefleri ilan edilmesi, para 
politikası uygulamalarında enflasyon tahminlerinin dikkate alınması ve şeffaflık ile hesap 
verilebilirliğin yüksek olması olarak sıralanmaktadır (Svensson, 2010). Enflasyon hedeflemesi 
uygulayan merkez bankaları, para politikası stratejisini belirlerken enflasyon hedefine öncelik 
vermekle birlikte iktisadi faaliyetteki dalgalanmaları da dikkate almakta, bu nedenle enflasyon 
hedeflemesi “esnek” bir para politikası çerçevesi sunmaktadır.  

Para politikası kararlarının enflasyon üzerindeki etkileri gecikmeli olarak ortaya çıktığından, 
enflasyon hedeflemesi rejimi uygulayan merkez bankaları para politikasını oluştururken enflasyon 
tahminlerini dikkate almaktadır. Bir başka deyişle,  enflasyon hedeflemesi rejiminde tahminler 
önemli bir rol oynamakta ve politika kararları alınırken tahminlerin hedeflerle uyumuna dikkat 
edilmektedir. Dolayısıyla, enflasyon hedeflemesi rejimi çoğu zaman “enflasyon tahmini 
hedeflemesi” olarak adlandırılmaktadır (Svensson, 1997). Enflasyon tahmini hedeflemesi; 
enflasyon tahminlerini (gelecek dönem enflasyonunu) hedeflerle uyumlu düzeyde tutacak şekilde 
politika faiz patikasının belirlenmesi anlamına gelmektedir. Bu çerçevede, enflasyon tahminlerinin 
nasıl oluşturulduğunun ve tahminlerin arka planında yer alan para politikası duruşunun nasıl 
belirlendiğinin kamuoyu tarafından anlaşılması önem arz etmektedir.  

Merkez bankalarının fiyat istikrarını sağlamak üzere kullandığı araçların mevcut enflasyon 
üzerindeki kontrolü, önceki dönemlerde alınan fiyatlama kararları, kontratlar, öngörülemeyen 
şoklar gibi etkilerden dolayı sınırlıdır. Ayrıca para politikası araçları, parasal aktarım mekanizması 
çerçevesinde enflasyonu belirli bir gecikme ile etkileyebilmektedir. Bunun yanı sıra, tahminlerin 
hedeflere hangi vadede yakınsayacağı (politika ufku) iktisadi konjonktüre, enflasyon ve çıktının 
denge değerlerinden ne kadar uzak olduğuna ve ekonomiye gelen şokların büyüklüğüne ve 
niteliğine bağlı olarak değişebilen bir politika tercihi olduğundan, politika duruşu oluşturulurken 
ve yorumlanırken “orta vadeli” tahminler dikkate alınmaktadır.  

Enflasyon tahminlerinin doğru yorumlanabilmesi için dikkate alınması gereken bir diğer husus 
politika kararları ve enflasyon tahminleri arasındaki çift yönlü dinamik ilişkidir: Para politikası 
duruşu, enflasyon üzerinde etkili olan tüm unsurları dikkate alarak enflasyonu belli bir vadede 
hedefe getirecek ve orada tutacak şekilde oluşturulurken, enflasyon da para politikası 
kararlarından etkilenmektedir. Bu durum, enflasyon tahminleri oluşturulurken para politikasının 
içsel olarak belirlenmesini gerektirmektedir. Diğer bir ifadeyle, makroekonomik değişkenlerin 
birbirleriyle ve para politikası ile olan dinamik ve çok yönlü etkileşimi, tahminler oluşturulurken 
genel denge yaklaşımının benimsenmesini gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede, merkez bankasının 
açıkladığı orta vadeli tahmin patikasının arka planında, para politikası araçlarının ve bu araçların 
izlemesi öngörülen patikanın genel denge etkilerini göz önüne alan içsel bir para politikası tepkisi 
yer almaktadır. Dolayısıyla enflasyonun hedeften farklılaştığı dönemlerde merkez bankasının 
enflasyon tahminleri, hedefe doğru giderken enflasyonda ve para politikasında izlenecek yola dair 
öngörü içermektedir. Bu açıdan bakıldığında açıklanan enflasyon patikası bir nevi ara hedef olarak 
da nitelendirilebilmektedir (Svensson, 2010). 
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TCMB Deneyimi   

TCMB, 2006 yılından bu yana uygulamakta olduğu enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, 
içsel para politikası tepkisi altında oluşturulan enflasyon tahminlerini çeyreklik frekansta 
yayımlanan Enflasyon Raporları aracılığı ile paylaşmaktadır. Enflasyon raporlarında enflasyon ve 
çıktı açığına ilişkin tahminler grafiksel ve rakamsal olarak paylaşılmakta, bu tahminlere baz 
oluşturan faiz patikası ise niteliksel olarak açıklanmaktadır. Ayrıca, para politikasının gelecekteki 
seyrine ilişkin risk faktörleri, söz konusu risklerin gerçekleşmesi halinde TCMB’nin ortaya 
koyabileceği olası politika tepkileri anlatılmakta ve gelişmelere koşullu olarak gelecekte 
uygulanabilecek faiz patikasına ilişkin sinyaller verilmektedir. 

Merkez bankası tahminleri oluşturulurken, ekonomiye gelen türlü şoklar ve dışsal faktörler, 
ekonomi politikaları ve makroekonomik büyüklüklerin birbirleriyle olan dinamik etkileşimleri 
Tahmin ve Politika Analizi Sistemi kullanılarak ayrıntılı bir biçimde incelenmektedir. Ekonomiyi 
gelecekte etkileyecek şoklar ve dışsal faktörler eksiksiz şekilde tahmin edilememekle birlikte, 
veriler ve uzman görüşleri ışığında bu unsurlara ilişkin varsayımlar oluşturulmaktadır. İki tahmin 
dönemi arasındaki veri akışına göre tahminlere esas oluşturan varsayımlar, makroekonomik 
görünüme ilişkin analizler ve uzman görüşleri güncellenmektedir. Söz konusu güncellemeler ve 
uygulanması öngörülen ekonomi politikalarının enflasyon görünümüne etkileri doğrultusunda 
tahmin dönemi boyunca geçerli olacak para politikası duruşu belirlenmekte ve enflasyon tahmin 
patikası buna göre oluşturulmaktadır. Para politikası duruşundaki ve/veya tahmin patikasındaki 
güncellemeler iki tahmin dönemi arasında gelen şokların cinsine, büyüklüğüne ve kalıcılığına bağlı 
olmaktadır. Bu konuyu somutlaştırmak adına aşağıda iki farklı örnek verilmektedir.  

Örneğin, para politikası kontrol alanının içinde olmayan işlenmemiş gıda fiyatlarına geçici nitelikte 
pozitif bir arz şoku (hava koşulları veya verimlilik artışı nedeniyle beklenmedik şekilde ürün arzının 
artması v.b.) gelmesi durumunda, işlenmemiş gıda fiyatlarında gözlenecek düşüşler kısa vadede 
tüketici enflasyonunun önceki dönemde açıklanan tahminlerin altında kalmasına neden 
olabilmektedir. Tahminler güncellenirken, dalgalanmanın geçici olacağı ve para politikası 
kararlarının işlenmemiş gıda fiyat artışı üzerindeki etkisinin sınırlı olacağı değerlendirmesiyle, para 
politikası duruşunun söz konusu şokun tüketici enflasyonu üzerindeki birincil etkilerine değil, 
enflasyon beklentilerinde ya da fiyatlama davranışında gözlenebilecek olası ikincil etkilerine tepki 
vereceği bir çerçeve esas alınmaktadır. Bu doğrultuda, birincil etkiler nedeniyle kısa vadede 
tahmin patikası aşağı yönlü revize edilirken, enflasyon eğiliminde kalıcı etki yaratabilecek ve para 
politikası etki alanında olan ikincil etkilere karşı önceki tahmin döneminde öngörülene göre daha 
gevşek bir parasal duruşa gidilerek orta vadeli tahminler önceki seviyelerinde korunabilmektedir. 
Benzer bir uygulama, uluslararası ham petrol fiyatlarındaki değişimler, vergi ve 
yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamaları ile döviz kurunda küresel gelişmeler kaynaklı geçici 
dalgalanmalar için de söz konusu olabilmektedir.  

Diğer taraftan, ülke risk primini yükseltici bir şok, enflasyon ve büyüme arasında ödünleşim 
yaratacağından, para politikasının nasıl tepki vereceği, şokun büyüklüğüne ve kalıcılığına, 
enflasyonun hedeften uzaklığına, çıktı açığının mevcut seviyelerine, finansal sektör ve reel 
sektöre olası etkilerine göre belirlenmekte ve para politikası tepkisi bu faktörlere göre önemli 
ölçüde farklılaşabilmektedir. Geçici olmayan bir risk primi artışı söz konusu olduğunda, döviz kuru 
geçişkenliği ve bekleyişler kanalıyla enflasyon yükselirken finansal koşullarda oluşabilecek ilave 
sıkılık dolayısıyla iktisadi faaliyette belirgin bir yavaşlama meydana gelebilmektedir. Böyle bir 
durumda, enflasyon görünümü üzerindeki yukarı ve aşağı yönlü tüm etkiler dikkate alınarak 
enflasyonu hedeflenen patika ile uyumlu seviyelerde tutacak şekilde parasal duruşun uyarlanması 
veya tahmin patikasının yukarı yönlü güncellenmesi söz konusu olabilmektedir.    
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Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin resmi hedeflerin önemli ölçüde üzerinde kaldığı 
durumlarda, kontrol ufku içinde enflasyon hedefine ulaşmanın yüksek maliyetleri nedeniyle 
hedefe ulaşma süresi (politika ufku) uzayabilmektedir. Bu çerçevede, enflasyon beklentilerinin 
çıpalanması ve dezenflasyon sürecinde enflasyon ve büyüme ödünleşiminin azaltılması açısından 
merkez bankası tarafından yayımlanan tahminlerin ara hedef işlevi görmesi önemli 
görülmektedir. Tahmin patikasındaki ve/veya para politikası duruşundaki güncellemelerin ve 
güncelleme nedenlerinin şeffaf bir iletişim stratejisiyle ortaya koyulması, para politikası 
öngörülebilirliğinin artırılması, enflasyon beklentilerinin oluşumunda tahminlerin rolünün 
güçlendirilmesi ve beklentilerin çıpalanması daha az maliyetle enflasyon hedefine ulaşılması 
açısından kritik önem taşımaktadır. 
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