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Kutu 3.1 

Çıktı Açığının Enflasyona Etkisine Dair Değerlendirme 
Toplam talep koşulları ve enflasyon arasındaki ilişki literatürde en yaygın biçimde Phillips 
eğrisi modelleri üzerinden incelenmektedir. Bu tarz denklemlerde, talep koşullarına dair 
görünüm çıktı açığı ile ölçülmekte ve çıktı açığından enflasyona gelebilecek etkilerin 
büyüklüğü tahmin edilmektedir. Bu hesaplamalarda genel tüketici fiyatları endeksi kullanılsa 
da, talep koşullarının enflasyon üzerindeki etkisi tüketici fiyatlarının alt gruplarına göre 
farklılaşabilmektedir. Örneğin, Atuk vd. (2014), enflasyonun alt kalemleri itibarıyla önemli 
bir bölümünün çıktı açığına anlamlı bir tepki vermediğini göstermiştir. Benzer şekilde, 
Özmen ve Sarıkaya (2014), hizmet grubu fiyatlarının temel mallara kıyasla daha yaygın bir 
şekilde çıktı açığından etkilendiğini ortaya koymuştur.  

Buna ek olarak, literatürde, Phillips eğrisinin doğrusal olup olmadığı veya çıktı açığının 
enflasyona etkisinin asimetrik olup olmadığına dair de birçok çalışma bulunmaktadır. 
Örneğin, çıktı açığının çok derin olduğu durgunluk dönemlerinde enflasyondaki düşüşün 
doğrusal modellerin ima ettiğinden daha sınırlı kalabildiği veya çıktı açığı yeterince negatif 
düzeylere inmeden enflasyon üzerinde anlamlı bir etkisinin görülmediği yönünde 
tartışmalar gündeme gelebilmektedir. Konjonktürel olarak enflasyonun düşüşündeki rolü de 
dikkate alınarak bu kutuda, Türkiye’de çıktı açığı-enflasyon ilişkisi, doğrusal olmayan etkileri 
de içerecek şekilde, hizmet ve temel mal grupları ayrımında incelenmektedir.  

Baz model olarak, temel mal ve hizmet grupları denklemleri için Koca ve Yılmaz (2018) 
çalışmasındaki indirgenmiş form Phillips eğrisi modelleri ele alınmıştır. Bu modellere çıktı 
açığının karesi de eklenerek doğrusal olmayan etkilerin varlığının sınanacağı Phillips eğrisi 
modelleri 2006Ç4-2019Ç3 dönemi için tahmin edilmiştir. Temel mal ve hizmet grupları için 
tahmin edilen denklemler aşağıda yer almaktadır:  

𝜋𝑡
𝑇𝑀 =  𝛼0,𝑡 + ∑ 𝛼𝑖,𝑡𝛥𝑘𝑢𝑟𝑡−𝑖+1

𝑑𝑜𝑙𝑎𝑟/𝑡𝑙3
𝑖=1  + 𝛼4,𝑡Δ𝑖𝑏𝑑𝑒𝑡 + 𝛼5,𝑡𝑦�̃� + 𝛼6,𝑡(𝑦�̃�)2 + 𝜏𝑡 + 𝜀𝑡           (𝟏) 

𝜋𝑡
𝐻 =  𝛽0,𝑡 + 𝛽1,𝑡𝛥𝑡𝑚𝑠𝑑𝑔𝑡−1 + 𝛽2,𝑡𝛥𝑘𝑢𝑟𝑡

𝑠𝑒𝑝𝑒𝑡/𝑡𝑙
+ 𝛽3,𝑡𝛥𝑤𝑡−1 + 𝛽4,𝑡𝜋𝑡−1 + 𝛽5,𝑡𝑦�̃� +

 𝛽6,𝑡(𝑦�̃�)2 + 𝜖𝑡                                                                                                                              (𝟐)  

Bu denklemlerde, 𝜋𝑡
𝑇𝑀

  ve 𝜋𝑡
𝐻 sırasıyla mevsimsellikten arındırılmış temel mal ve 

haberleşme hariç hizmet enflasyonunu; 𝜋𝑡  mevsimsellikten arındırılmış genel tüketici 

enflasyonunu; 𝑘𝑢𝑟𝑡
𝑠𝑒𝑝𝑒𝑡/𝑡𝑙

 ve 𝑘𝑢𝑟𝑡
𝑑𝑜𝑙𝑎𝑟/𝑡𝑙

 sırasıyla sepet kur ve ABD doları/TL kurunun 
çeyreklik ortalamasını; 𝑦�̃� çıktı açığının 2 çeyreklik hareketli ortalamasını; 𝛥𝑡𝑚𝑠𝑑𝑔𝑡  

mevsimsellikten arındırılmış taze meyve sebze hariç gıda enflasyonunu; 𝑤𝑡  reel birim ücretin 

4 çeyreklik hareketli ortalamasını; 𝑖𝑏𝑑𝑒𝑡 ABD doları cinsi ithalat fiyatlarının çeyreklik 
ortalamasını ve 𝜏𝑡  vergi ayarlamalarının temel mal enflasyonuna katkısını temsil etmektedir. 
𝛥 ise logaritmik farkı ifade etmektedir.  

Model tahminlerinden elde edilen çıktı açığı katsayıları ile çıktı açığının seviyesi kullanılarak 
enflasyona katkıları hesaplanmış ve böylece iktisadi faaliyet ile enflasyon arasındaki ilişkinin 
şekline dair bilgi edinilmiştir.1  İlişkinin şekli ve bunu belirleyen unsurlar, enflasyondaki 
düşüşe toplam talep koşullarının sağlayabileceği desteğin daha iyi anlaşılmasına katkı 
sağlayacaktır. Bu çerçevede, Tablo 1’de çıktı açığı değişkeninin katsayıları ve anlamlılık 
düzeyleri sunulmuştur.  

                                                        
1 Enflasyon ve çıktı açığı arasındaki ilişkinin doğrusal olmadığına dair bulgular, Markov Switching yöntemi ile elde edilen sonuçlarla da teyit edilmiştir.  
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Tablo 1: Tahmin Sonuçları  

 

Bağımlı Değişken:  𝑻𝒆𝒎𝒆𝒍 𝑴𝒂𝒍 𝑯𝒊𝒛𝒎𝒆𝒕 

𝑦�̃� 0,104* 0,108** 

𝑦�̃�
2

 -0,020** 0,005* 

* 0,1 ve **0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı   

Grafik 1 ve 2’de ise temel mal ve hizmet denklemlerinden elde edilen katsayılarla çıktı 
açığının yıllık enflasyona katkısı ve bu katkının çıktı açığının farklı seviyelerine göre değişimi 
gösterilmiştir. 

Grafik 1: Çıktı Açığının Temel Mal Enflasyonuna 
Etkisi 

 Grafik 2: Çıktı Açığının Hizmet Enflasyonuna* 
Etkisi 

 

 

 
Kaynak: Yazarların hesaplamaları. 
Not: Yatay eksen çıktı açığının seviyesini, dikey eksen ise 
çıktı açığının enflasyona (yıllıklandırılmış) etkisini 
göstermektedir. 

Kaynak: Yazarların hesaplamaları.  
* Haberleşme hariç hizmet enflasyonu. 
Not: Yatay eksen çıktı açığının seviyesini, dikey eksen ise 
çıktı açığının enflasyona (yıllıklandırılmış) etkisini 
göstermektedir. 

Tahmin sonuçları, talep koşullarının zayıf seyrettiği dönemlerde çıktı açığının temel mal 
grubu enflasyonuna birim katkısının çok daha güçlü olduğuna işaret etmektedir (Grafik 1). 
Çıktı açığının negatif olduğu dönemlerde enflasyon, çıktı açığına daha duyarlı hale gelmekte 
ve temel mallar kanalından gelen dezenflasyonist etkinin büyüdüğü görülmektedir. İktisadi 
faaliyetin güçlü olduğu dönemlerde ise çıktı açığının temel mal enflasyonu üzerindeki 
etkisinin talebin zayıf seyrettiği dönemlere kıyasla birim katkı itibarıyla daha düşük olduğu 
sonucuna ulaşılmaktadır. 

Haberleşme hariç hizmet grubu için yapılan hesaplamalar ise temel mal grubu için elde 
edilen sonuçlardan ayrışmaktadır (Grafik 2). Çıktı açığındaki bir birim artışın enflasyona etkisi 
çıktı açığının seviyesindeki artışla birlikte yükselmektedir. Bu durum çıktı açığının pozitif ve 
yüksek olduğu dönemlerde talep kaynaklı enflasyonist baskının hizmet grubunda daha güçlü 
hissedildiğine işaret etmektedir. Çıktı açığının negatif olduğu dönemlerde ise dezenflasyona 
etki aynı seviyedeki pozitif çıktı açığına kıyasla daha düşük bir oranda gerçekleşmektedir.  

Temel mal ve hizmet gruplarında çıktı açığına verilen tepkiler arasındaki bu ayrışmanın olası 
nedenleri arasında ilk olarak hizmet sektörü ile temel mal sektörü arasındaki rekabet farkları 
sıralanabilir. Temel mal sektörü daha rekabetçi olduğundan, talebin yüksek olduğu  
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dönemlerde söz konusu firmalar pazar paylarını kaybetmemek adına sert fiyat artışlarına 
gitmeyebilirler. Aksi takdirde, tüketiciler ürün çeşitliliğinin yüksek olduğu bir sektörde talep 
ettiği ürünlerin daha düşük fiyatlı ikamelerini tercih edebilirler. Çıktı açığının negatif olduğu 
dönemlerde ise, rekabet koşullarının yanında fiziki stok tutma maliyetleri de, fiyatlardaki 
düşüşü hızlandıran unsurlar olarak değerlendirilebilir. Hizmet sektöründe ise talep 
koşullarının güçlü seyrettiği dönemlerde, rekabetçi olmayan bir piyasa yapısında kapasite 
kısıtları daha belirleyici olabilir. Bu nedenle, arz artışının talep artışının gerisinde kaldığı 
dönemlerde çıktı açığının enflasyonist etkisinin hizmet grubunda daha da güçlü olması 
beklenebilir. Ayrıca, geriye dönük endeksleme davranışı ve ücret enflasyonu yapışkanlığı 
kaynaklı hizmet grubunda yüksek katılığın olması da iktisadi faaliyetteki zayıflamanın 
düşürücü etkisini sınırlayabilir.     

Sonuç olarak, bulgular, temel mal ve hizmet enflasyonları ile iktisadi faaliyet arasındaki 
ilişkinin doğrusal olmayabileceğine işaret etmektedir. Hizmet enflasyonu, iktisadi faaliyetin 
canlı olduğu dönemlerde faaliyetin zayıf olduğu dönemlere kıyasla çıktı açığına daha 
duyarlıdır. Temel mal enflasyonunda ise çıktı açığının etkisi iktisadi faaliyetin zayıf olduğu 
dönemlerde faaliyetin canlı olduğu dönemlere kıyasla daha fazladır. Bu analiz, 2019 yılında 
negatif olan çıktı açığının temel mal enflasyonuna düşürücü yönde katkısının yaklaşık 2,5 
puan, hizmet enflasyonuna düşüş yönlü etkisinin ise 1,3 puan civarında olduğuna işaret 
etmektedir. Temel mal ve hizmet enflasyonlarında çıktı açığından kaynaklanan 
dezenflasyonist etkinin, bu iki grubu içeren C endeksinin yıllık enflasyonundaki düşüşe 
katkısına bakıldığında, söz konusu katkının yaklaşık üçte ikisinin temel mallardan, üçte 
birinin ise hizmet grubundan kaynaklandığı sonucuna ulaşılmaktadır. Bu doğrultuda, 
enflasyon-talep ilişkisinin alt gruplar ayrımında ve doğrusal olmayan ilişkileri de göz önünde 
bulundurularak analiz edilmesi çıktı açığının enflasyon üzerindeki etkisinin daha doğru 
değerlendirilmesine katkı sağlayacaktır. 
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