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BASIN DUYURUSU  

 
 1990’lı yılların başından itibaren gelişmiş ülkeler tarafından benimsenen ve fiyat 

istikrarının sağlanması açısından başarılı sonuçlar vermiş olan enflasyon hedeflemesi, son 

yıllarda gelişmekte olan ülkeler tarafından da uygulanmaya başlanmıştır.  

  

Bilindiği gibi, enflasyon hedeflemesi, Merkez Bankası veya Merkez Bankası ile 

Hükümetin birlikte belirlediği enflasyon hedefinin kamuoyuna açıklanmasına ve para 

politikası başta olmak üzere tüm ekonomik politikaların koordineli bir şekilde bu hedefe 

ulaşmak için yönlendirilmesi esasına dayanan bir sistemdir. Enflasyon hedeflemesi 

sisteminde, ekonomik politikaların tek nominal çıpası enflasyon hedefi olmakta ve Merkez 

Bankası yalnızca döviz kuru ve parasal büyüklükleri değil ekonomideki tüm verileri 

değerlendirerek para politikası kararlarını almaktadır. Merkez bankaları, para politikası 

hedef ve uygulamaları konusunda kamuoyu ve piyasaları sürekli bilgilendirerek şeffaflığı ve 

hesap verilebilirliği de sağlamaktadırlar. 

 

Enflasyon hedeflemesi sistemine geçişin gerekli altyapısını oluşturmak amacıyla bu 

yılın Nisan ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda gerekli değişiklikler 

yapılarak, Merkez Bankasının temel amacının fiyat istikrarını sağlamak olduğu belirlenmiş, 

Bankanın idari ve araç bağımsızlığı güçlendirilmiş ve Hükümetle birlikte enflasyon hedefini 

belirleyecek olan Para Politikası Kurulu oluşturulmuştur. Ayrıca, Bankamız geçen yıl konu 

ile ilgili teknik çalışmaları başlatmış ve diğer ülke deneyimlerinden yararlanmak için de bir 

dizi seminer ve toplantılar düzenlemiştir. 

 

Hukuki ve teknik altyapı dışında enflasyon hedeflemesi sisteminin başarısı için 

ekonomide de gerekli ön koşulların sağlanması gerekmektedir. Başlıca ön koşullar, maliye 

politikasının para politikası üzerindeki baskısının sınırlı olması, başta bankacılık olmak 

üzere mali sistemin güçlü olması ve döviz kurları ile enflasyon arasındaki ilişkinin 

zayıflamasıdır. Mevcut ekonomik programın kararlılıkla uygulanması sonucunda, bu ön 

koşullarla ilgili önemli adımlar atılmıştır. Önümüzdeki dönemde, kamu maliyesi ve bankacılık 

reformu konusunda sağlanan olumlu gelişmelerin sürmesi ve son aylarda enflasyonda 



gözlenen düşüş eğilimi dikkate alınarak, 2002 yılında enflasyon hedeflemesi sistemine 

geçilecektir. 

  

Bankamız enflasyon hedeflemesine yönelik  çalışmalarında diğer ülke 

deneyimlerinden de yararlanmaktadır. Bu çerçevede, özellikle Türkiye ile ekonomik yapıları 

benzerlik gösteren ve son yıllarda enflasyon hedeflemesi uygulamasına geçen İsrail, 

Brezilya ve Meksika’nın deneyimleri Bankamızın önümüzdeki dönemde alacağı kararlar 

açısından yol gösterici olacaktır. Bu amaca yönelik olarak, 10 Ağustos 2001 tarihinde 

İstanbul’da Bankamızca, Brezilya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Mr. Daniel Luiz 

Gleizer, Meksika Merkez Bankası Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürü Mr. Alejandro M. 

Werner ve İsrail’den Prof. Nissan Liviatan’ın da katılacağı, basına kapalı  bir yuvarlak masa 

toplantısı düzenlenmiştir. 

 

 

   

 


