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Çeyrek yüzyıldır uygulanan politika yanlı şlıklarının yarattı ğı ekonomik 

dengesizliklerle beslenen ve sonunda ekonomiyi bir çıkmaza sürükleyen 

enflasyonu, sürdürülebilir bir düzeye indirmek amac ıyla uygulamaya 



koydu ğumuz ekonomik programın 13 ayını geride bırakmı ş bulunmaktayız. 

Burada sizlerle enflasyonla mücadelede geldi ğimiz nokta konusunda 

görü şlerimi payla şmak istiyorum. 

2001 yılında enflasyondaki geli şmelerle ilgili beklentilerimi de kısaca belirtmek 

istiyorum. Hemen belirteyim ki, 2000 yılının son çe yreğinde ya şanan 

geli şmelerin 2001 yılı enflasyonu için önemli bir belirl eyici olaca ğını 

düşünmekteyim. Yılın ikinci yarısında ba şlayan iç talep daralması, Kasım 

ayında gerçekle şen sermaye çıkı şı ve yükselen kredi faizleriyle ivme 

kazanmıştır. Bu daralmaya yüksek mamul mal ve hammadde stok larıyla giren 

özel imalat sanayi firmalarının 2001 yılı fiyatlama  davranı şlarının önceki yıllara 

göre daha rasyonel olmasını beklemekteyiz. Kur sepe ti değişim oranının 

gittikçe yava şlaması, ABD dolarının euro kar şısında 2000 ba şlarındaki hızını 

kaybetmi ş olması ve yükselen faizler sonucu artan tasarruf e ğilimi de 2001 yılı 

enflasyon beklentilerimizi olumlu yönde etkilemekte dir.  

Olumlu beklentilerimiz, 2001 yılı Ocak ayı enflasyo n rakamları ile de 

desteklenmektedir. TÜFE’de 1990-2000 yılları Ocak a ylarında gerçekle şen 

enflasyon oranları ortalama yüzde 6 iken, 2001 yılı  Ocak ayı TÜFE enflasyonu 

2,5 olarak gerçekle şmiş ve yıllık bazda enflasyon 35,9 düzeyine gerilemi ştir. 

Aynı şekilde TEFE’ de de Ocak enflasyonu 1990-2000 yıllar ı arasında ortalama 

yüzde 6,4 iken 2001 yılı Ocak ayında yüzde 2,3’e ge rilemi ş, yıllık bazda ise 

yüzde 28,3 olarak gerçekle şmiştir. Ocak ayında mevimsel olarak enflasyon 

oranlarının yükseldi ği göz önüne alındı ğında mevsimsellikten arındırılmı ş 

verileri incelemek daha anlamlı olacaktır. Mevsimse llikten arındırılmı ş verilere 

göre Ocak ayında TÜFE yüzde 1,7, TEFE ise yüzde 1,1  artmı ştır. 

Alt ana kalemler itibariyle TÜFE incelendi ğinde mevsimsel ko şullara göre 

görece yüksek çıkması beklenen gıda-içki-tütün sekt örü fiyatları ortalama 

artışın da altında yüzde 1,5 olarak gerçekle şmiştir. Özellikle süper ve 



hipermarketlerin yaygınla şmasıyla beraber artan rekabetin, perakende satı ş 

yapan firmaların fiyatlama davranı şlarında, di ğer firmaların fiyatlarını da 

gözetmelerinin önemini ön plana çıkarmı ştır. Tüketim sepetinin en yüksek 

ağırlığını olu şturan bu kalemdeki gözlenen yapısal de ğişikli ğin enflasyonla 

mücadele programımızın ba şarıya ula şmasını sa ğlayacak faktörlerden biri 

olacağı yönündeki inancımızı kuvvetle muhafaza etmekteyiz .  

Mevsimsel olarak negatif enflasyon oranlarının gerç ekleştiği Ocak ayında, 

giyim sektöründeki fiyat dü şüşleri tarihsel olarak rekor bir düzeye eri şmiştir. İç 

ve dış talepteki durgunluk ve hava ko şullarının elveri şli olması ve yo ğun 

rekabet bu sektörün stoklarının çok daha önce eriti lmesini gerekli kılmı ştır. Bu 

geli şmeler giyim ve ayakkabı sektörü fiyatlarının sırası yla yüzde 4,1 ve yüzde 

1,5 oranlarında gerilemesi ile sonuçlanmı ştır. Enflasyonun dü şmesiyle beraber 

firmaların stoklama davranı şlarının fiyatlama davranı şlarını da daha da belirgin 

rol oynadı ğı gözlenmektedir. Bu da firmaların fiyatlama davran ışlarında daha 

rasyonel davrandı ğı izlenimini vermektedir. 

Geriye endekslemenin yo ğun olarak gözlendi ği konut sektöründe 2000 yılı 

Şubat ayında çıkarılan yasa ile yeni kontratlarda ki ra artışlarının enflasyon 

hedeflerinin ötesinde olamayaca ğı hükmü getirilmi ştir. Enflasyonla mücadele 

programının heterodoks unsurlarından olan bu karar,  2000 yılında enflasyonun 

düşürülmesinde önemli katkı yapmı ştır. Enflasyonun yüzde 68,8’den, 29 

puanlık bir gerileme ile, yüzde 39’a gerilerken bun un 11 puanı konut 

sektöründeki fiyat gerilemesinden kaynaklanmı ştır. Ocak ayında gerçekle şen 

yüzde 2,5 oranında gerçekle şen kira artı şının, 1995-2000 yılları arası ortalama 

kira artı şı olan yüzde 6,9 oranı ile kıyaslandı ğında, heterodoks bir önlemin 

gereği ve başarısı konusunda daha iyi bilgi sahibi olabilmekteyi z. 2001 yılında 

hemen hemen tüm kira kontratların yenilenece ği düşünüldü ğünde, enflasyon 



düşüşüne konut sektörü katkısının geçen yıldan daha fazl a olacağını 

öngörmekteyiz. 

Bu noktada geriye endekslemenin yo ğun olarak gözlendi ği ve fiyatların 

sektörün düzenleyici kurulu şları belirlendi ği TÜFE’nin iki alt sektörünün 

fiyatlama davranı şından kısaca bahsetmek istiyorum. Fiyat artı şlarını genel 

TÜFE artışı üzerinde gerçekle ştiren bu sektörlerden e ğitim sektörü, 2000 

yılında programa uyum sa ğlayarak fiyatlarını hedeflenen enflasyon oranında 

artırma yolunu seçmi ştir. Bunun yanısıra sa ğlık sektörü ise TÜFE içinde, hem 

2000 yılında, hem de Ocak ayında fiyatlarını en çok  artıran sektör olmu ştur.  

Dayanıklı tüketim mallarına olan iç talep artı şının yansıdı ğı sektör olan ev 

eşyası sektöründe, Ocak ayı fiyat artı şı yüzde 1,8 olarak gerçekle şmiştir. 1990-

2000 yılları arası Ocak ayı ortalama fiyat artı şının yüzde 7,5 oldu ğu dikkate 

alındığında, 2001 yılı Ocak ayında gelinen noktanın firmal arın elindeki stokların 

büyüklü ğü ve iç talep daralmasının boyutunu göstermesi açıs ından dikkat 

çekici oldu ğunu dü şünmekteyim. 

TEFE’nin alt kalemleri incelendi ğinde ise özellikle bu TEFE’nin yönünü önemli 

ölçüde belirleyen özel imalat sanayi fiyatlarına de ğinmek istiyorum. Özellikle 

takvim yılının ba şlangıcı olması nedeniyle her Ocak ayında yüksek fiy at artı şı 

gerçekle ştiren bu sektörün fiyat artı şı 2001 yılı Ocak ayında yüzde 1,7 

olmu ştur. Mevsimsellikten arındırıldı ğında özel imalat sanayi fiyat artı ş hızının 

2001 yılı Ocak ayında yüzde 1’e geriledi ğini görmekteyiz. Enflasyonun 

çekirdek bölümünde kırılmanın ilk i şaretleri Ocak ayında alınmı ştır. 

Gerçekle şen enflasyon, bu sektörün fiyatlama davranı şında baskın olarak 

gördü ğümüz maliyet yönlü fiyat ayarlamalarının zayıfladı ğı ve iç talep 

daralmasının fiyat artı şlarında daha etkin bir rol oynamaya ba şlamasının ilk 

sinyalleri olarak alınabilir. Bunun yanısıra ABD do larınının Euro kar şısında 



zayıflamasının da bu sektör fiyatlama davranı şını olumlu yönde etkiledi ğini 

düşünmekteyiz.  

Kamu imalat sanayinde faaliyet gösteren bir çok fir manın Ocak ayında 

fiyatlarını artırmamaları ise kamu imalat sanayi fi yatlarınının bu ay yüzde 0,4 

artmasıyla sonuçlanmı ştır. Kamu kesimi fiyatlarının, enerji sektörü fiyat ları 

dışında, ikinci çıpa rolünün sürdü ğü gözlenmektedir. Kamu kesiminin 

fiyatlama davranı şıyla, programın ba şarıya ula şması yönündeki çabalarının 

2001 yılı başında daha da yo ğunlaştığı göze çarpmaktadır.  

Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe Ocak ayı  fiyat artı ş hızı yüzde 4,4 

olarak gerçekle şmiştir. Para ve maliye politkalarına duyarlılı ğın daha az oldu ğu 

bu sektördeki fiyat artı ş hızı, özellikle tarım sektöründe yava şlarken, 

ormancılık ve balıkçılık sektöründe gözlenen yüksek  fiyat artı şları bu sektörün 

fiyatlarını hızlandırmı ştır. Yıllık bazda enflasyon, ormancılık ve balıkçıl ık 

sektöründe sırasıyla yüzde 79,7 ve yüzde 87,4 olara k gerçekle şmiştir. 

Elektrik-gaz ve su sektöründe gerçekle şen yüzde 7,9 oranındaki artı ş, 

ekonomide hızla gerçekle ştirilmesi gereken reformlar ve özelle ştirmenin 

varlığına işaret etmektedir. Elektrik üretim, fiyatlama ve da ğıtım sistemindeki 

aksaklıklar ekonomide maliyet kaynaklı bir baskı ol uşturmaktadır.  

Son söz olarak, enflasyonda Ocak ayında gerçekle şen rakamlar programa olan 

güveni tazelerken, 2001 yılı enflasyon hedeflerinin  erişilebilir oldu ğuna işaret 

etmektedir. Çeyrek yüzyıldır muzdarip oldu ğumuz yüksek enflasyonda sona 

hızla yakla ştığımıza inanıyorum. Elimize geçirdi ğimiz bu tarihi fırsatı, iyi 

kullanmak zorunda oldu ğumuzun bilincinin, toplumun tüm kesimleri 

tarafından iyi anla şılması gereklili ğini özellikle ve özenle vurgulamak isterim. 

Yapılan fedakarlıkların bo şa gitmemesi, programa olan inancımızın artarak 

sürmesi gereklili ği ile yakından ilgilidir. 


