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Özet 
Türkiye’nin dışa açık bir ekonomiye sahip olması sebebiyle yurtiçi enflasyon 

oranının küresel talep gelişmelerinden etkilenmesi kaçınılmazdır. Bu çalışmada 
enflasyon hedeflemesinin izlendiği dönemde, yurtiçi enflasyon oranının küresel talep 
gelişmelerine tepkisi İleriye Dönük Phillips Eğrisi aracılığıyla incelenmiştir. 2003:Q1-
2011:Q4 dönemini kapsayan en küçük kareler (OLS) ve genelleştirilmiş momentler 
yöntemi (GMM) tahminleri, yurtiçi enflasyon oranının gerek ulusal çıktı açığı 
değişkenine gerekse küresel talep gelişmelerini de içeren birleştirilmiş çıktı açığı 
değişkenine pozitif yönde tepki verdiğini göstermiştir. Tahmin sonuçları, istatistiksel 
anlamlılık açısından birleştirilmiş çıktı açığının ulusal çıktı açığına nazaran daha yüksek 
açıklayıcılığa sahip olduğunu göstermiştir. Bu bulgu yurtiçi enflasyon oranını kontrol 
etmeye çalışan merkez bankasının sadece ulusal talep koşullarını değil, küresel talep 
koşullarını da dikkate alıyor olmasına destek teşkil etmektedir. 
JEL Sınıflandırması: C54, E52, E58. 
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Enflasyon, Küresel Çıktı Açığı, Phillips Eğrisi. 

1. Giriş 
1970’li yıllarda dünya sathında yüksek seyreden enflasyon oranları, 

1990’lara gelindiğinde düşük ve istikrarlı seyretmeye başlamıştır. Enflasyon 
hedeflemesi (EH) stratejisinin başarısı olarak yorumlanan bu değişimin 
arkasındaki faktör enflasyon beklentilerinin sabitlenmesidir. Ekonomik 
birimlerin enflasyon beklentilerinin merkez bankası tarafından belirlenen 
hedeflere yakınsaması, enflasyon beklentilerinin sabitlenme mekanizması 
olarak ifade edilmektedir. Bu yakınsama aynı zamanda merkez bankalarının 
ve para politikasının güvenilirliğinin bir ölçüsü olarak da görülmektedir. 
Güvenilir bir para politikası rejiminde ekonomi çeşitli şoklarla karşı karşıya 
kalsa bile, şokların enflasyon üzerindeki etkisi kısa süreli olmaktadır. 
Mishkin (2007) enflasyon beklentilerinin sabitlendiği bir ortamda, toplam 
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talep, enerji fiyatları veya döviz kurundan enflasyona gelen bir şokun, 
beklenen enflasyon oranına ve bu yolla enflasyon trendine etkisinin sınırlı 
olacağını ifade etmiştir.1 

EH teorisine göre enflasyon oranına yön veren faktörler basitçe, 
enflasyon beklentileri ve ulusal çıktı açığıdır.2 Merkez bankaları enflasyonu 
kontrol altına alabilmek ve düşük düzeyde tutabilmek için enflasyon 
beklentilerini hedef aracılığıyla yönlendirmekte, aynı zamanda kısa vadeli 
politika faiz enstrümanı ile ulusal çıktı açığına yön vermektedir. Dünya 
ekonomilerinin büyük bir bölümünde EH stratejisi izlenmesine karşın3 
2000’li yıllarda enflasyon oranının dünya genelinde yükseliş trendine 
girmesi, enflasyonun beklentiler ve ulusal çıktı açığı dışında belirleyicileri 
olabileceği ihtimalini ortaya çıkarmıştır. Bu noktada doğal şüpheli 1990’lı 
yıllardan itibaren yoğunlaşan küreselleşme süreci ve beraberinde gelen 
yapısal değişimdir.  

Ulusal çıktı açığı, milli gelirin tanımı itibarıyla, diğer ülkelerin talep 
koşullarına ilişkin bilgiyi de içermektedir. Ancak bu değişken aracılığıyla 
enflasyon modellerinde küresel talep koşullarının yurtiçi enflasyon 
üzerindeki müstakil etkisinin doğrudan izlenebilmesi mümkün 
olamamaktadır. Bu nedenle son dönemde literatürde, küreselleşmenin 
etkilerini küresel çıktı açığı değişkeni aracılığıyla doğrudan izlemeye 
yönelik ampirik çalışma sayısının artmış olması şaşırtıcı değildir. Tootell 
(1998), Gamber ve Hung (2001), Ball (2006), Hooper, Slok ve Dobridge 
(2006), Gnan ve Valderrama (2006), Wynne ve Kersting (2007), Borio ve 
Filardo (2007), Calza (2009) ve Ihrig, Kamin, Lindner ve Marquez (2010) 
tarafından yapılan çalışmalarda küresel çıktı açığı değişkeni küresel talep 
koşullarının etkilerini tahmin için doğrudan enflasyon modellerinde 
kullanılmıştır. 

Bilindiği üzere küresel talep koşullarının yurtiçi enflasyon oranı 
üzerindeki etkilerini izlemeye imkân sağlayan değişkenlerden biri ithalat 
fiyatlarıdır. Ancak ithalat fiyatlarının kullanıldığı modeller fiyat etkisini 
dikkate almakta ve sadece ithalat fiyatlarından yurtiçi enflasyona 
geçişkenliği incelemektedir. Diğer taraftan, ithalat fiyatlarında bir değişiklik 
olmasa bile, küresel talep düzeyindeki değişiklikler yurtiçi enflasyonu 
etkileme kabiliyetine sahiptir. Miktar etkisi olarak adlandırılabilecek bu 

                                                 
1  Amerika Birleşik Devletleri’nde 2003 yılında varil başına 30 ABD doları düzeyinde olan petrol 

fiyatlarının 2006 yılının Temmuz ayında 75 ABD dolarına yükselmesinin enflasyon oranı 
üzerinde yarattığı geçici ve küçük ölçekli etki bu çerçevede açıklanabilmektedir (Mishkin, 
2007). 

2  Döviz kuru gibi bazı faktörlerin de enflasyon oranı üzerinde etkisi olmakla birlikte, çıktı açığı 
ve enflasyon beklentisi değişkenleri genel geçer değişkenlerdir. Çıktı açığı, gerçekleşen çıktı ile 
enflasyona neden olmayacak çıktı düzeyini ifade eden potansiyel çıktı arasındaki farkı ifade 
etmektedir. Gerçekleşen çıktı düzeyinin potansiyel çıktı düzeyinin üzerinde (altında) olması 
fiyatlar genel seviyesi üzerinde talep kaynaklı bir artış (azalış) baskısına işaret etmektedir.   

3  Avro Bölgesi’nde yer almayan ve enflasyon hedefleyen ülkelerin dünya GSYİH’si içindeki 
payı %23’tür. Avro Bölgesi kapsama alındığında oran %45, ABD hesaba katıldığında ise %71 
olmaktadır (Dünya Bankası World Development Indicators - Dünya Kalkınma Göstergeleri). 
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etkiyi doğrudan inceleyebilmek için, küresel talep koşullarına enflasyon 
modellerinde doğrudan yer verilmesi anlamlı bir seçenek oluşturmaktadır. 

Dünyada enflasyon trendinde yaşanan kısa süreli artış, Türkiye 
ekonomisi için de geçerlidir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 
2002 yılından bu yana EH stratejisi izlemesine ve stratejinin gereklilikleri 
yerine getirmesine karşın, 2006 yılının Mayıs ayında sermaye hareketlerinin 
yön değiştirmesi sonucu döviz kurunda meydana gelen ani artışla birlikte 
enflasyon oranı yılsonu hedefinden sapmış, sermaye hareketleri ilerleyen 
dönemde normal seyrine dönmekle birlikte takip eden iki yıl boyunca hedef 
tutturulamamıştır. Haziran 2008’deki hedef revizyonu ile yükseltilen 
hedefler ise büyük ölçüde yakalanabilmiştir. Benzer durum 2011 yılında da 
yaşanmış, enflasyon oranı hedeften önemli ölçüde sapma göstermiştir.4 

Yukarıdaki gözlemler, küresel talep koşullarının Türkiye’de de 
bekleyişler ve ulusal çıktı açığının yanında yurtiçi enflasyon oranına yön 
veren faktör olabileceği ihtimalinin altını çizmekte olup, bu çalışmada 
küresel talep koşullarının yurtiçi enflasyon üzerinde etkili olup olmadığı, 
İleriye Dönük Phillips Eğrisi modeli aracılığıyla incelenmektedir. Küresel 
talep koşullarının yurtiçi enflasyon oranı üzerindeki etkisi, EH dönemi için, 
küresel talep koşullarını da içeren birleştirilmiş çıktı açığı değişkeninin 
katsayısı üzerinden okunmaktadır. 2003:Q1-2011:Q4 dönemini kapsayan en 
küçük kareler ve genelleştirilmiş momentler yöntemi tahminleri, yurtiçi 
enflasyon oranının gerek ulusal çıktı açığına gerekse küresel talep 
gelişmelerini de içeren birleştirilmiş çıktı açığına pozitif tepki verdiğini 
göstermektedir. Ayrıca birleştirilmiş çıktı açığı değişkeninin istatistiksel 
anlamlılığının daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu bulgular yurtiçi 
enflasyon oranını kontrol etmeye çalışan merkez bankasının sadece ulusal 
talep koşullarını değil, küresel talep koşullarını da dikkate alıyor olmasına 
destek teşkil etmektedir. 

Türkiye ekonomisi üzerine yapılan ve izleyen bölümlerde ele alınan 
çalışmaların önemli bir kısmında ulusal çıktı açığı ve yurtiçi enflasyon oranı 
arasındaki ilişki, teorik beklentiler doğrultusunda pozitif bulunmuştur. 
Ancak bu çalışmalardaki günümüze en yakın örneklem sonunun 2006 yılı 
olduğu görülmektedir. Enflasyon beklentisine ilişkin verilerin 2001 Ağustos 
döneminden bu yana yayınlandığı ve açık enflasyon hedeflemesine 2006 
yılında geçildiği dikkate alındığında çalışmanın önemli bir eksikliği 
giderdiğini söylemek yanlış olmayacaktır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde literatür ele alınmakta, üçüncü bölümde 
küresel talep koşullarının yurtiçi enflasyon oranını etkileme kabiliyeti 
açıklanmaktadır. Dördüncü bölümde tanıtılan İleriye Dönük Phillips Eğrisi 
beşinci bölümde tahmin edilmekte, sonuçlar son bölümde ele alınmaktadır.  

                                                 
4  2006-2011 döneminde Türkiye’de gerçekleşen enflasyon oranları ve TCMB’nin enflasyon 

oranı hedefleri, hedefler parantez içinde olmak üzere, sırasıyla 9,7 (5,0); 8,4 (4,0); 10,1 (4,0); 
6,5 (7,5); 6,4 (6,5) ve 10,4 (5,5)’tir. 
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2. Literatür 
2007-2009 Küresel Finans Krizi hariç tutulduğunda 1990-2010 

döneminde büyümede ve emtia fiyatlarında önemli artışlar gerçekleşmesine 
karşın, gerek sanayileşmiş gerek sanayileşmekte olan ülkelerde enflasyon 
düşük ve istikrarlı seyretmiştir. BIS (2005), Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD), Japonya, Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, İtalya ve Kanada’da 
tüketici fiyat enflasyonundaki aşağı yönlü eğilimin, küreselleşmenin 
artmasıyla birlikte ekonomide yaşanan yapısal değişimden 
kaynaklanabileceğini belirtmektedir. Helbling, Jaumotte ve Sommer (2006) 
benzer bir şekilde yükselen piyasa ekonomilerinde ve gelişmekte olan 
ülkelerde daha açık yapıdaki bir dış ticaretin, değişen enflasyon dinamiğinin 
arkasındaki temel güçlerden biri olabileceğini belirtmiştir.  Friedman (1963) 
tarafından “enflasyon her zaman ve her yerde parasal bir olgudur” ifadesi 
Ciccarelli ve Mojon (2010) tarafından yapılan çalışmada “sanayileşmiş 
ülkelerdeki enflasyon büyük oranda küresel bir olgudur” ifadesine 
dönüşmüştür. Küreselleşmenin yurtiçi enflasyon oranı üzerinde yarattığı etki 
önemli para politikacılarının ifadelerine de yansımıştır.5 

Küreselleşmenin yurtiçi enflasyon üzerindeki etkisi literatürde Phillips 
Eğrisi üzerinde şekillenmektedir.6 Modele, beklentilerin de dâhil olmasıyla 
Phillips Eğrisi’nin geleneksel formu değişerek rasyonel bekleyişleri içeren 
Phillips Eğrisine dönüşmüştür. Yeni Keynesyen Phillips Eğrisi olarak 
adlandırılan bu modeli Roberts (2006) Denklem 1’deki gibi ifade 
etmektedir. 

t
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tttt yE    )( 1               (1) 

Denklem 1’de t  enflasyon oranını, )( 1ttE   enflasyon beklentisini 
ve d

ty  ulusal çıktı açığını göstermektedir. Literatürde küreselleşmenin 
etkisini ölçebilmek için modele Denklem 2’de tanımlanan küresel çıktı açığı 
değişkeni eklenmektedir. Küresel çıktı açığı )( f

ty  bir ülkenin ticaret 

ortaklarının (j) ulusal çıktı açıklarının ( d
jty ) o ülkenin dış ticaretindeki 

ağırlıkları ( jtw ) ölçüsünde birleştirilmesiyle elde edilmektedir. 

                                                 
5 FED Başkan Yardımcısı Kuhn (2005, 2006), Avrupa Merkez Bankası (ECB) Eski Başkanı 

Papademos (2006), San Francisco FED Başkanı Yellen (2006), ECB İcra Kurulu Üyesi Paremo 
(2007, 2008), FED Başkanı Bernanke (2007). 

6  Orijinal Phillips eğrisinde ücret enflasyon oranı ile işsizlik oranındaki değişim arasındaki ilişki 
incelenmiştir (Phillips, 1958). Daha sonra ücret artış oranı değişkeni Samuelson ve Solow 
(1960) tarafından fiyat artış oranı ile ikame edilmiştir. Bu değişimde fiyatların marjinal 
maliyetlerce belirlendiği ve fiyatların, maliyetler üzerine belli bir kâr marjı eklenerek tespit 
edildiği varsayımı önemli rol oynamıştır. Daha sonra Okun (1962) tarafından işsizlik 
oranındaki değişim ile reel GSYİH büyüme oranındaki değişim arasında ters yönlü bir ilişkinin 
mevcut olduğu ifade edilmiş ve modellerde işsizlik sapması yerine üretim sapması (çıktı açığı) 
kullanılmaya başlanmıştır. 
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Böylelikle elde edilen Genişletilmiş Phillips Eğrisi Denklem 3’te 
sunulmaktadır.  
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Genişletilmiş Phillips Eğrisi aracılığıyla tahmin edilen küresel talep 
koşullarının yurtiçi enflasyon oranı üzerindeki etkisine yönelik bulgular, 
literatürde farklılık arz etmektedir. Tootell (1998) tarafından ABD 
ekonomisi yapılan çalışmada, 1973-1996 döneminde küresel çıktı açığının 
yurtiçi enflasyon oranı üzerinde etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.7 
Gamber ve Hung (2001) tarafından 1976-1999 dönemi için ABD 
ekonomisine yönelik yapılan Phillips Eğrisi tahmininde ise dış kaynak 
kullanımının ABD’deki enflasyon oranı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca çalışmada dış kapasite kullanımının 
mevcut olduğu Phillips Eğrisi modelinin dış kapasite kullanımını dikkate 
almayan modele göre daha açıklayıcı olduğu da belirtilmiştir. Wynne ve 
Kersting (2007) tarafından ABD ekonomisi üzerine yapılan çalışmada, dış 
kaynak kullanımının trendi alınmış enflasyon oranı üstündeki etkisi anlamlı 
bulunmuştur. Ball (2006) ise küresel çıktı açığının uzun dönem enflasyon 
oranı üzerinde bir etkisinin olmadığını, diğer bir deyişle küreselleşmenin 
enflasyon dinamiğini etkilemediğini belirtmektedir. Hooper, Slok ve 
Dobridge (2006) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 
ülkelerinin bireysel çıktı açıkları aracılığı ile elde edilen küresel çıktı 
açığının ABD’deki enflasyon oranı üzerinde açıklayıcı güce sahip 
olmadığını, 11 sanayileşmiş ülkeyi inceleyen Ihrig, Kamin, Lindner ve 
Marquez (2010) ise ABD’deki dâhil olmak üzere küresel çıktı açığının 
yanlış işarete sahip ve istatistiksel açıdan anlamsız olduğunu tespit etmiştir. 

Küresel talep koşullarının yurtiçi enflasyon oranı üzerinde etkili 
olduğunu iddia eden en kapsamlı inceleme Borio ve Filardo (2007) 
tarafından kaleme alınmıştır. 16 OECD ülkesi ve Avro Bölgesi için 1985-
2005 dönemi için Phillips Eğrisini tahmin eden çalışmada, küresel çıktı açığı 
ile yurtiçi enflasyon oranı arasında doğru yönlü ve anlamlı bir ilişki tespit 
edilmektedir. Calza (2009), Borio ve Filardo’nun modelinin ekonometrik 
açıdan yetersiz olduğu düşüncesi ile Avro Bölgesi için yeni bir tahmin 
yapmış ve küresel çıktı açığının etkisinin önemsenmeyecek derecede düşük 
olduğu bulgusuna ulaşmıştır. Gnan ve Valderrama (2006) ise Phillips Eğrisi 
modelinde bağımsız değişken olarak doğrudan küresel çıktı açığı 

                                                 
7 Çalışmaya yöneltilen en önemli eleştiri ABD’nin küresel çıktı açığı hesaplamasında sadece altı 

dış ticaret ortağının dikkate alınmasıdır. Tootell (1998) ticaret partnerleri olarak Kanada, 
Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve İngiltere’yi dikkate almış, ABD’nin dış ticaretinde önemli 
bir paya sahip olan Meksika, Çin ve Tayland gibi sanayileşmekte olan ülkeleri, verilerinin 
güvenilir olmayışı ve örneklem dönemine uygun olmayışları sebebiyle analiz dışı bırakmıştır. 
Gamber ve Hung (2001) bu eleştiriyi 35 ticaret ortağını kapsayarak karşılamaktadır. 
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kullanıldığında anlamlı bir sonuca ulaşamamış ancak küresel çıktı açığının 
ulusal çıktı açığından farkı kullanıldığında anlamlı ve doğru işarete sahip 
katsayı tahminleri elde edilmiştir. Bu değişkenin enflasyon oranı üzerindeki 
açıklayıcılığının zaman içinde arttığı ayrıca not edilmelidir.  

3. Küresel talep koşulları ve enflasyon ilişkisi 
Küresel talep koşulları yurtiçi enflasyon oranı üzerinde iki temel 

kanaldan etkili olmaktadır. Birinci kanal küreselleşen ticaret, ikinci kanal ise 
küreselleşen üretim olarak görülmektedir. Ticaretin küreselleşmesi, artan 
dışa açıklık üzerinden okunabilmektedir. Enflasyon ile dışa açıklık arasında 
ters yönlü bir ilişki olduğu kabul edilmektedir. Ticari açıklık arttıkça toplam 
arz ve toplam talep bileşenleri değişmekte, toplam talebin yapısına dış 
ülkelerin talep yapıları (ihracat), toplam arz yapısına ise diğer ülkelerin 
üretim yapıları (ithalat) eklenmektedir. Bu durumda ticarete konu olan 
mallarınkiler başta olmak üzere ulusal fiyatlar, ulusaldan ziyade küresel arz 
ve talep koşulları altında belirlenir olmaktadır. 

Sanayileşmekte olan ülkelerden yapılan ithalat, küreselleşen ticaret 
tartışmasının önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Özellikle Çin ve Hindistan 
gibi yeni kapitalistleşen ve ucuz girdi maliyetine sahip ülkelerden yapılan 
ithalat, sanayileşmiş ülkeler başta olmak üzere tüm ülkelerde yurtiçi fiyat 
artış oranını ithalat fiyatları aracılığıyla sınırlandırmaktadır. Bu 
sınırlandırma etkisi doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki bileşene 
ayrıştırılabilmektedir. Doğrudan etki, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 
sepetinde yer alan mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişim aracılığıyla 
gerçekleşmekte, ithal edilen mal ve hizmetlerin fiyat artış oranındaki düşüş –
diğer şartlar sabitken– yurtiçi fiyat artış oranını sınırlandırmaktadır.  Dolaylı 
etki ise, üretici fiyat endeksi sepetinde yer alan üretim faktörleri 
fiyatlarındaki değişim aracılığıyla gerçekleşmekte, üretimde kullanılan ithal 
girdilerin fiyat artış oranında meydana gelen düşüş önce üreticinin maliyet 
artış oranını daha sonra ise firmalarca mal fiyatlarına yansıtılarak enflasyon 
oranını düşürmektedir. 

Üretimin küreselleşmesi, yeni kapitalistleşen ülkelerin küresel sisteme 
entegrasyonu, küresel rekabet, verimlilik artışı ve daralan kar marjları, emek 
piyasalarının yukarı yönlü katılığı ve ücret baskısı üzerinden ele 
alınabilmektedir. Yeni kapitalistleşen ülkelerin küresel entegrasyonunun 
artmasıyla, merkez ülkelerde yer alan birçok firma, üretim faaliyetlerini bu 
ülkelere kaydırmıştır. Kapitalistleşen ülkelerde yaşanan hızlı üretim artışı, 
ithalat fiyat artış oranlarının hızla düşmesine yol açmış ve dünya ithalat 
fiyatlarının seyri özellikle sanayileşmiş ülkelerde hem üretici hem de 
tüketici fiyat artış oranını sınırlandırmıştır. Kapitalistleşmekte olan ülkelerin 
dünya ticaret sistemiyle entegrasyonunun artması, imalat sanayinde rekabeti 
artırmış, sektörlerde verimlilik düzeyi yükselmiş ve firmalar yeni oluşan 
rekabet ortamında ayakta kalabilmek için kâr marjlarında azalmaya 
gitmişlerdir. Bu da enflasyonu sınırlayan bir gelişmedir. Artan küresel 
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rekabet, özellikle ithalata rakip endüstrilerde firmaların fiyat artışlarını baskı 
altına almış, firmalar kâr marjlarında azalışa yöneldiği gibi ücret artış 
oranını da sınırlandırmak durumunda kalmışlardır. Bu durum yine fiyat artış 
oranı sınırlandırmıştır. 

4. Model: İleriye dönük Phillips Eğrisi  
Türkiye ekonomisi için küresel talep koşullarının tahmininde 

kullanılacak modelin çatısını Robert (2006) tarafından yapılan çalışmada yer 
alan Yeni Keynesyen Phillips Eğrisi oluşturmaktadır. Denklem 1’de sunulan 
model incelendiğinde, enflasyona yön veren faktörlerden birinin enflasyon 
beklentileri olduğu görülmektedir. Fuhrer ve Moore (1995) rasyonel 
bekleyişleri içeren Yeni Keynesyen Phillips Eğrisi’nin kalıplaşmış bazı 
makroekonomik gerçeklikleri açıklamada yetersiz olduğunu ifade etmiş, 
Mankiw ve Reis (2002) ise enflasyon beklentilerin tam rasyonel olmadığını 
belirtmiş ve enflasyon beklentilerini rasyonel olan ve olmayan olmak üzere 
ikiye ayırmışlardır.  

111 )1()(   t
e
tttt ME             (4)  

Denklem 4’te yer alan M  operatörü rasyonel beklentileri ifade 
etmektedir. Buna göre ekonomik birimlerin bir kısmı )(  enflasyon 
beklentilerinin şekillendirilmesinde rasyonel bekleyişleri kullanmakta, diğer 
kısmı ise )1(   geçmiş dönemin enflasyon verisini baz almaktadır.8 
Denklem 4’te yer alan değişken Denklem 1’e eklendiğinde tam olmayan 
rasyonel bekleyişlere dayalı Yeni Keynesyen Phillips Eğrisi elde 
edilmektedir (Denklem 5). Modeldeki tx  değişkeni, yurtiçi enflasyon oranı 
üzerinde etkili olan diğer faktörler vektörünü ifade etmektedir.  

tt
d
tt

e
ttt xyM    11 )1(           (5) 

Modelde ulusal talep koşullarının etkisi, ulusal çıktı açığı ile 
ölçülmektedir. Oysaki küresel talep koşulları da yurtiçi enflasyon oranı 
üzerinde etkilidir. Bu nedenle küresel talep koşullarını ifade eden küresel 
çıktı açığı değişkeni de dikkate alınmalıdır.  

Küresel çıktı açığının Denklem 3’teki gibi ayrı bir değişken olarak 
modele eklenmesi yerine ulusal talep koşullarıyla birleştirilmesi 
(toplanması) iki nedenle daha uygundur:9 (1) Ulusal çıktı açığının pozitif, 
küresel çıktı açığının ise negatif değer aldığı bir durumda ulusal çıktı açığı 
fiyatları artırıcı, küresel çıktı açığı ise azaltıcı etki gösterecektir. Net etki ise 

                                                 
8  Fuhrer ve Moore (1995) yaptıkları teorik çalışmada   katsayısının 0.5 olduğunu 

varsaymışlardır. Boivin ve Giannoni (2006) tarafından yapılan ampirik çalışma da bu sonucu 
destekleyen bulgulara ulaşmıştır.  

9  Gnan ve Valderrama (2006) Phillips eğrisi tahmininde açıklayıcı değişken olarak küresel çıktı 
açığının ulusal çıktı açığından farkını kullanmıştır.  
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bu değişkenlerin hangisinin büyük olduğuna bağlı olacaktır. Eğer pozitif 
değerli ulusal çıktı açığı daha büyükse fiyatlar artış eğiliminde olacak, ancak 
bu etki, değişkenin tek başına ele alınmasındaki kadar güçlü olmayacaktır. 
(2) Ulusal ve küresel çıktı açıklarının birbirine paralel ve yakın hareket 
etmesi sonucunda çoklu bağlanımlılık (multicollinearity) sorunu ortaya 
çıkabilecektir. Bu bağlamda çıktı açıklarının toplanması yöntemi her iki 
sorunu da önemli ölçüde giderecektir.10  

Clarida, Gali ve Gertler (2000) tarafından yapılan çalışmada rasyonel 
bekleyişlerin olduğu bir ekonomik yapıda çıktı açığı beklentisinin )( 1

d
tt yE   

cari çıktı üzerinde etkili olduğu, ayrıca reel faiz oranın da çıktı açığını ters 
yönlü etkilediği belirtilmiştir (Denklem 6). Birleştirilmiş çıktı açığı 
değişkeni ulusal ve küresel çıktı açıklarının toplanmasıyla elde edilmektedir 
(Denklem 7).11  

)(1
11   ttt

d
tt

d
t EryEy 

                    (6) 
f

t
d
t

c
t yyy                (7) 

Denklem 5’te yer alan ulusal çıktı açığı yerine Denklem 7’de yer alan 
birleştirilmiş çıktı açığı eklendiğinde Denklem 8’e ulaşılmaktadır.  
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e
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5. Model tahmini ve bulgular 

5.1. Veriler 
Çalışmada kullanılan veriler enflasyon oranı, beklenen enflasyon 

oranı, ulusal çıktı açığı, küresel çıktı açığı, birleştirilmiş çıktı açığı ve 
nominal döviz kuru değişim oranıdır. TRAMO-SEATS yöntemiyle 
mevsimsellikten arındırılan seriler 2003:Q1 - 2011:Q4 dönemini 
kapsamaktadır.12 Enflasyon oranı, TCMB – Elektronik Veri Dağıtım 
Sistemi’nden (EVDS) temin edilen TÜFE’nin çeyrek dönemli enflasyon 
oranıdır. Beklenen enflasyon oranı, 12 aylık dönemdeki enflasyon 

                                                 
10  Çalışmanın ilerleyen kısmında Şekil 2’den izlenebileceği üzere Türkiye için ulusal çıktı açığı 

ve küresel çıktı açığı serileri birbirine yakın ve paralel bir seyre sahiptir. Bu durum iki değişken 
arasında çoklu bağlanımlılık sorununun mevcut olabileceğine işaret etmektedir. Enflasyon 
tahmininde ulusal çıktı açığının ve küresel çıktı açığının ayrı ayrı kullanıldığı modellerden elde 
edilen tahminler, her iki değişkenin de istatistiksel olarak anlamlı olduğuna işaret etmektedir. 
Ancak iki değişken aynı anda modele dâhil edildiğinde her iki değişkenin de istatistiksel 
anlamlılığı yitirdiği raporlanmalıdır.  

11  Gnan ve Valderrama (2006) tarafından yapılan çalışmadaki Phillips eğrisi tahmininde, 
açıklayıcı değişken olarak küresel çıktı açığının ulusal çıktı açığından farkı kullanılmıştır.  

12  EH rejimine 2002 yılından itibaren geçildiği için ve enflasyon beklentisi serisi Ağustos 
2001’den itibaren hesaplanmaya başladığı için çalışma yakın zaman ilişkin verileri 
içermektedir.  
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beklentisinden türetilen Tüketici Beklenti Fiyat Endeksi’nin çeyrek dönemli 
değişim oranıdır (Şekil 1). 

Şekil 1 
Enflasyon Oranı ve Enflasyon Beklentisi (%) (2003:Q1–2011:Q4) 

  

 

 
 
Ulusal çıktı açığı Hodrick-Prescott (HP) filtresiyle hesaplanmıştır.13 

Küresel çıktı açığı hesaplanırken ilk etapta Türkiye’nin 2002-2011 
dönemlerini kapsayan dış ticaret değerleri Türkiye İstatistik Kurumu’ndan 
(TÜİK) temin edilmiş, en çok ticaret yapılan 16 ülkenin ticaretteki ağırlıkları 
hesaplanmıştır.14 Daha sonra bu 16 ülkenin ulusal çıktı açıkları hesaplanmış 
ve ticaretteki ağırlıkları ölçüsünde toplanarak küresel çıktı açığı serisi elde 
edilmiştir. Ulusal, küresel ve Denklem 7’ye göre hesaplanan birleştirilmiş 
çıktı açıklarının seyri Şekil 2’de sunulmakta olup, birleştirilmiş çıktı 
açığının yurtiçi enflasyon oranı üzerinde daha fazla açıklayıcılığa sahip 
olması beklenmektedir. Nominal döviz kuru serisi, TCMB’nin Şubat 2001 
Krizi’nden önce uygulamış olduğu döviz kuru rejimine temel teşkil eden 
resmi kur sepetinin (1 USD + 0.77 EUR) yüzde değişim oranını ifade 

                                                 
13  Potansiyel çıktının hesaplanmasında HP filtresi literatürde yaygın biçimde kullanılmaktadır. 

Yöntem, serinin büyüme ve konjonktür devrelerinden oluştuğunu varsayarak serinin trend 
etrafındaki varyansını minimize etmeye çalışmaktadır. Yöntemin dezavantajlarından biri elde 
edilen trend serisinden sapmaların toplamının sıfır olmasıdır. Oysa, özellikle gelişmekte olan 
ülkelerde milli gelir serileri uzunca bir süre potansiyelin altında kalabilmektedir. HP filtresine 
yönelik bir diğer eleştiri de, filtrenin ürettiği trend serisinin örneklem sonu değerlerine oldukça 
duyarlı olmasıdır. Bu durum geleceğe dönük tahminlerde problem teşkil etse de, geçmişe 
yönelik tahminlerde bir problem teşkil etmemektedir. 

14 Bu ülkeler ABD, Almanya, Belçika, Birleşik Krallık, Çin, Fransa, Güney Kore, Hollanda, İran, 
İspanya, İsviçre, İtalya, Japonya, Romanya, Rusya ve Ukrayna olup, Türkiye’nin dış 
ticaretindeki payları talep halinde yazar tarafından sağlanacaktır.  
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etmektedir. ADF birim kök testleri değişkenlerin birim kök içermediğini 
işaret etmektedir. 

Şekil 2 
Ulusal, Küresel ve Birleştirilmiş Çıktı Açıkları (2003:Q1–2011:Q4) 

 

 

 

5.2. Model Tahmini  
Çalışmada İleriye Dönük Yeni Keynesyen Phillips Eğrisi, tüm veri 

dönemi için En Küçük Kareler (OLS) ve Genelleştirilmiş Momentler 
Yöntemi (GMM) ile tahmin edilmektedir.15 Tahminler öncelikle alt 
dönemlere dair herhangi bir ayrıştırma yapılmadan, daha sonra ise Küresel 
Finansal Kriz’in etkisi sonucu daralan iç talebin canlandırılabilmesini 
teminen 2009 yılının ikinci çeyreğinde yapılan geçici vergi indirimlerini 
yansıtan 2009:Q2-2010:Q1 dönemi kukla değişken ile kontrol edilerek 
üretilmiştir. Zira maliye politikası tedbirlerinin fiyatlar üzerindeki etkisi ile 
iktisadi faaliyetlerin dip yaptığı dönem örtüşmektedir. Modellere kukla 
değişkenin eklenmesinin amacı, kriz döneminde hem ulusal hem de küresel 
çıktı açığı değişkenlerinin aynı yönde hareket ederek negatife dönmesi 

                                                 
15  Modelde mevcut olabilecek içsellik (endogeneity) ilişkisi, en küçük kareler ile yapılan 

tahminden elde edilen katsayı değerinin yanlılık (biasedness) arz etmesine neden olabilecektir. 
İçsellik sorununun olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması için GMM yöntemi kullanılmakta, 
hata terimleri ile ilişkisiz ancak bağımsız değişkenler ile ilişkili enstrüman değişkenler 
kullanılarak tahmin edilmektedir. Bu yöntemle yapılan tahminler için Gali ve Gertler (1999) ve 
Gali, Gertler ve Salido (2005) çalışmalarına bakılabilir. GMM yönteminin kullanılan 
enstrümanlara duyarlı olması sebebiyle Linde (2005) Full Information Maximum Likelihood 
(FIML) yöntemiyle, Çebi (2011) ise Bayesian yöntemiyle tahmin gerçekleştirmenin daha 
uygun olacağını belirtmişlerdir. 
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sebebiyle sapmalı bir sonuç ortaya çıkma ihtimalini bertaraf etmektir. 
Modellerin gecikme uzunlukları Schwarz ve Hannan-Quinn bilgi kriterlerine 
göre belirlenmiştir.  
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Denklem 9 ve Denklem 10, öncelikle  ’nın sıfır olduğu durum için 
tahmin edilmekte, daha sonra ise kriz döneminin etkilerini kontrol etmek 
amacıyla  ’nın sıfır olmadığı durum ele alınmaktadır. OLS ve GMM 
yöntemleriyle elde edilen tahmin sonuçları Tablo 1’de özetlenmektedir. 

Tablo 1’de sunulan OLS tahmin sonuçlarına göre Denklem 9(a)’da 
yer alan ulusal çıktı açığı değişkeninin katsayısı )( 3  beklenen işarete 
sahiptir ve istatistiksel olarak anlamlıdır. Buna göre ulusal talep 
koşullarındaki %1’lik bir değişme, yurtiçi enflasyon oranının %0.06 
değişmesine neden olmaktadır. Ulusal ve küresel talep koşullarının etkisini 
yansıtan Denklem 10(a)’dan elde edilen tahmine göre birleştirilmiş çıktı 
açığı değişkeninin katsayısının da )( 3  beklenen işarete sahip ve 
istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Buna göre ulusal ve 
küresel talep koşullarındaki %1’lik bir değişme, yurtiçi enflasyon oranının 
% 0.04 değişmesine neden olmaktadır.  

Küresel Finans Krizi’nin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin 
hissedilmeye başlaması sonrasında geçici vergi indirimlerinin uygulanmaya 
başlandığı dönem olan 2009:Q2 döneminden, bu etkilerin ortadan kalkmaya 
başladığı dönem olan 2010:Q1 dönemine kadar kukla değişken eklenerek 
yapılan OLS tahmininden elde edilen bulgular da önemli sonuçlara işaret 
etmektedir. Ulusal çıktı açığının yer aldığı Denklem 9(a),  ’nın sıfır 
olmadığı durum için tahmin edildiğinde, ulusal talep koşullarındaki %1’lik 
bir değişmenin yurtiçi enflasyon oranını %0.14 değiştirdiği tespit edilmiştir. 
Yine Denklem 10(a)’da kukla değişkene yer verilerek OLS tahmini 
yapıldığında da birleştirilmiş çıktı açığı değişkeninin katsayısı 0.10 olarak 
tespit edilmiştir. Katsayı değerlerine istatistiksel anlamlılık yönünden 
bakıldığında Denklem 10(a)’daki t-istatistiğinin, bir diğer deyişle modeldeki 
açıklayıcılığının, Denklem 9(a)’dakinden az da olsa daha yüksek olduğu 
tespit edilmektedir.  
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Tablo 1 
Tahmin Sonuçları 

 OLS GMM 

 Denklem 9(a) Denklem 10(a) Denklem 9(b) Denklem 10(b) 

1t  0.26** 
[2.20] 

0.28** 
[2.52] 

0.26** 
[2.21] 

0.29** 
[2.60] 

0.25*** 
[1.71] 

0.33* 
[2.72] 

0.27*** 
[1.77] 

0.35* 
[3.15] 

1t  0.31** 
[2.05] 

0.38** 
[2.55] 

0.30*** 
[1.96] 

0.35** 
[2.39] 

0.38* 
[3.15] 

0.41* 
[2.91] 

0.37* 
[2.88] 

0.41* 
[2.99] 

d
ty  0.06 

[1.31] 
0.14** 
[2.28] - - 0.07*** 

[1.87] 
0.14* 
[4.78] - - 

c
ty  - - 0.04 

[1.23] 
0.10** 
[2.36] - - 0.04*** 

[1.90] 
0.11* 
[5.54] 

tx  0.08** 
[2.64] 

0.10* 
[3.25] 

0.08** 
[2.55] 

0.09* 
[3.11] 

0.06 
[1.30] 

0.08 
[1.54] 

0.06 
[1.16] 

0.10* 
[1.83] 

Kriz kukla 
değişkeni  
(2009:Q2-
2010:Q1) 

- 1.65** 
[2.22] - 1.70* 

[2.25] - 1.57* 
[4.79] - 1.85* 

[5.01] 

Uyarlanmış R2 0.53 0.58 0.53 0.58 0.34 0.43 0.33 0.44 

F istatistiği 11.81 
(0.00) 

11.54 
(0.00) 

11.70 
(0.000) 

11.51 
(0.000) - - - - 

J istatistiği - - - - 7.73 
(0.80) 

8.29 
(0.69) 

7.69 
(0.80) 

8.67 
(0.67) 

Ljung-Box Q(4) 1.21 
(0.75) 

2.45 
(0.48) 

1.22 
(0.74) 

2.00 
(0.57) 

1.37 
(0.71) 

4.28 
(0.23) 

1.12 
(0.77) 

4.30 
(0.23) 

(1)  (*) 0.01 düzeyinde, (**) 0.05 düzeyinde, (***) 0.10 düzeyinde anlamlılığı, köşeli 
parantez içindeki değerler ise t-istatistiğini göstermektedir. F ve J istatistiklerinin altındaki 
parantezler ise olasılık değerlerini vermektedir.  

(2)  GMM tahminlerinde enstrüman değişkenleri olarak her bir bağımsız değişkenin ilk dört 
gecikmesi kullanılmıştır. Denklem 9(a) ve 9(b)’de ulusal çıktı açığının, Denklem 10(a) ve 
10(b)’de ise birleştirilmiş çıktı açığının ilk dört gecikmesi kullanılmaktadır.  

(3) Breusch-Pagan-Godfrey test sonucuna göre modellerde heteroskedastisite 
bulunmamaktadır. ARCH etkisi testine göre de modellerde ARCH etkisine rastlanmamıştır.  

(4)  Moment koşullarının varyans-kovaryans matrisinin ağırlıklandırılmasında Newey-West 
yöntemi benimsenmiştir.  

(5) Enstrüman değişkenlerin altküme ortogonalite koşulunun değerlendirilmesinde 
Eichenbaum, Hansen ve Singleton (EHS) testi kullanılmış, test sonuçları tüm altkümelerde 
ortogonalite koşulunun sağlandığı sonucunu vermiştir. Modeller için yapılan içsellik testi 
sonuçlarına göre açıklayıcı değişkenlerin içsel olduğu yönündeki sıfır hipotezi reddedilmektedir.  

(6)  Q(4) OLS ve GMM tahminlerinde hata terimleri arasında ardışık bağıntı (serial 
correlation) mevcudiyetine dair Ljung-Box testini ifade etmektedir. Boş hipotez, hata terimleri 
arasında ardışık bağıntı olmadığını ifade etmektedir. 
 

Daha önce ifade edildiği gibi, enflasyon modellerinin en önemli 
problemlerinden biri, modellerin içsellik arz etme ihtimalidir. Bu 
durumlarda OLS ile yapılan tahminlerden elde edilen katsayılar yanlılık arz 
edebilmektedir. İçsellik sorununu giderme yöntemlerinden biri, tahminin 
GMM aracılığıyla gerçekleştirilmesidir. Hata terimleri ile ilişkisiz ancak 
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bağımsız değişkenler ile ilişkili enstrüman değişkenlerin kullanıldığı GMM 
yönteminde, hata teriminin normal dağıldığı varsayımı gerekli olmamakta, 
ayrıca değişen varyans ve içsel bağıntı sorunları da tahmin prosedürü içinde 
ortadan kaldırılabilmektedir. Çalışmada GMM tahmininde kullanılan 
enstrüman değişkenler, modelde yer alan bağımsız değişkenlerin her birinin 
ilk dört gecikmesidir. Moment koşullarının varyans-kovaryans matrisinin 
ağırlıklandırılmasında Newey-West yöntemi benimsenmiştir.  

GMM tahmin sonuçları, OLS tahmin sonuçları ile karşılaştırıldığında 
katsayı değerlerinin genelde arttığı ve işaretlerin değişmediği görülmektedir 
(Tablo 1). Bu durum GMM tahmin sonuçlarının teoriyle uyumlu olduğunu 
göstermektedir. Diğer taraftan kukla değişken kullanılarak yapılan GMM 
tahmininden elde edilen katsayıların t-istatistik değerleri, OLS tahminlerine 
nazaran daha yüksek tespit edilmiştir. Bu durum GMM tahmininin 
açıklayıcılığının görece daha yüksek olduğuna işaret etmektedir. Buna göre 
gerek kukla değişken kullanılan Denklem 9(b)’de yer alan ulusal çıktı açığı 
değişkeninin katsayısı )( 3 , gerekse de Denklem 10(b)’de yer alan 
birleştirilmiş çıktı açığı değişkeninin katsayısı )( 3 , OLS tahminlerinden 
görece daha anlamlıdır.  

GMM ile tahmin edilen, kukla değişkenlerin kullanıldığı Denklem 
9(b) ve Denklem 10(b) birlikte karşılaştırıldığında ise birleştirilmiş çıktı 
açığının t-istatistiğinin (5.54), ulusal çıktı açığının t-istatistiğinden (4.78) 
daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum birleştirilmiş çıktı açığı 
değişkeninin yurtiçi enflasyon oranı üzerinde görece daha yüksek 
açıklayıcılığa sahip olduğu şeklinde yorumlanabilir. Buna göre ulusal talep 
koşullarındaki %1’lik bir değişme, yurtiçi enflasyon oranının %0.14 
değişmesine, birleştirilmiş talep koşullarındaki %1’lik bir değişme ise 
yurtiçi enflasyon oranının %0.11 değişmesine neden olmaktadır. Bu bulgu, 
yurtiçi enflasyon oranını kontrol etmeye çalışan merkez bankasının sadece 
ulusal talep koşullarını değil, küresel talep koşullarını da dikkate alıyor 
olmasına destek teşkil etmektedir.  

Modellerde yer alan diğer değişkenlerin de istatistiksel olarak anlamlı 
ve beklenen işarete sahip olduğu görülmektedir. Enflasyon beklentisi 
katsayısı OLS yönteminde Denklem 9(a) ve 10(a)’da 0.26 olarak tahmin 
edilmiştir. Kukla değişkenin yer aldığı tahminlerde ise söz konusu katsayı 
sırasıyla 0.28 ve 0.29 olarak tahmin edilmiştir. GMM tahmininde ise bu 
katsayılar sırasıyla 0.25, 0.27, 0.33 ve 0.35 olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
sonuçlar TCMB’nin enflasyon beklentilerini şekillendirmede başarılı olduğu 
biçiminde yorumlanabilir. Enflasyon gecikmesi değişkenin katsayısı ise 0.30 
ile 0.41 arasında değişmektedir. Bu durum geçmiş enflasyonun üçte birinden 
biraz daha fazla bir kısmının mevcut döneme taşındığına işaret etmektedir. 
Döviz kuru geçişkenliğini yansıtan nominal döviz kuru değişim oranının 
katsayısı ise düşük geçişkenliğe (0.06 ile 0.10 arasında) işaret etmekte ve 
esnek kur sisteminin arzulanan sonuçları verdiği şeklinde 
yorumlanabilmektedir. 
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İleriye Dönük Phillips Eğrisi’nin ulusal çıktı açığı ile tahmin edildiği 
Denklem 9’dan elde edilen bulgular, Türkiye ekonomisi için yapılan diğer 
Phillips Eğrisi tahminleriyle de karşılaştırılabilir. Yaşar (2006) tarafından 
yapılan çalışmada, 1987:Q4-2006:Q4 dönemi için ulusal çıktı açığı altı 
farklı yöntem ile tahmin edilmiş (doğrusal trend, ayrıştırılmış trend, HP 
filtresi, Christiano-Fitzgerald (CF) filtresi, üretim fonksiyonu ve Kalman 
filtresi) ve ulusal çıktı açığının katsayısı teoride belirtildiği gibi pozitif ve 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Tahmin sonuçlarına göre çıktı 
açıklarının tümü bir dönem gecikme ile etkili iken CF filtresi ve üretim 
fonksiyonu ile tahmin edilen çıktı açıkları iki dönem gecikme ile etkili 
bulunmuştur. Modellerden elde edilen çıktı açığı değişkeninin katsayısı en 
küçük 0.14, en yüksek ise 0.22 olarak tespit edilmiştir. Öğünç ve Ece (2004) 
tarafından yapılan çalışmada, 1987:Q1-2003:Q1 dönemi için ulusal çıktı 
açığı gözlenemeyen bileşenler modeli ile tahmin edilmiş ve ulusal çıktı 
açığındaki %1’lik bir artışın, bir çeyrek yıl sonraki enflasyon oranını %0.24 
düzeyinde artırdığı tespit edilmiştir. Kara ve diğ. (2007) tarafından yapılan 
çalışmada ise 1988:Q2-2004:Q2 dönemi için ulusal çıktı açığı Genişletilmiş 
Kalman Filtresi Yöntemi ile üç farklı şekilde tahmin edilmiş ve yine pozitif 
çıktı açığının ekonomide enflasyon baskısına yol açtığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Alternatif modeller çerçevesinde çıktı açığındaki %1’lik bir 
artışın bir dönem sonraki enflasyon oranına etkisi, %0,12, %0,27 ve %0,43 
olarak tahmin edilmiştir. Domaç (2003) tarafından yapılan çalışmada, 
1990:M1-2002:M12 dönemi için Phillips Eğrisi aylık frekansta tahmin 
edilmiş, çıktı açığının enflasyona etkisi pozitif bulunmuştur. Çıktı açığında 
%1’lik bir artışın, aylık enflasyona etkisi %0,08 oranında olduğu bulgusuna 
ulaşılmıştır. Agenor ve Bayraktar (2003) tarafından yapılan çalışmada, 
Türkiye için 1981:Q1-2001:Q2 dönemini kapsayan Phillips Eğrisi tahmini 
yapılmıştır. Ancak, birçok çalışmada bulunan pozitif çıktı açığı-enflasyon 
ilişkisinin aksine, frekans filtresi ile tahmin edilen çıktı açığının enflasyon 
üzerindeki etkisi negatif bulunmuştur.  

Görüldüğü üzere, Türkiye ekonomisi üzerine yapılan çalışmaların 
önemli bir kısmında ulusal çıktı açığı ve yurtiçi enflasyon oranı arasındaki 
ilişki, teorinin de belirttiği gibi pozitif bulunmuştur. Çalışmaların analiz 
dönemleri incelendiğinde günümüze en yakın tarihin 2006 yılı olduğu 
görülmektedir. EH stratejisine 2002 yılının başından itibaren geçilmesi 
sebebiyle yukarıdaki tarihler çerçevesinde stratejinin performansını 
inceleyen bir çalışmanın mevcut olmadığını söylemek doğru olacaktır. Buna 
ilaveten enflasyon beklentisine ilişkin verilerin de 2001 Ağustos 
döneminden bu yana yayınlanmaya başlaması sebebiyle, belirtilen 
çalışmaların ileriye dönük enflasyon bekleyişlerini gerçek anlamda 
içermediğini söylemek de mümkündür. Yeni Keynesyen Phillips Eğrisi 
enflasyon bekleyişlerini içerir yapıda olduğu için, çalışmanın bu eksikliği 
giderdiğini söylemek yanlış olmayacaktır.  
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6. Sonuç ve değerlendirmeler 
2002 yılının başından itibaren uygulamaya konan EH rejimi 

döneminde TÜFE enflasyon oranı hedefler ölçüsünde hızla düşmüş, ancak 
2006 yılının Mayıs ayında sermaye hareketlerinin yön değiştirmesi sonucu 
döviz kurunda meydana gelen ani artışla birlikte enflasyon oranı yılsonu 
hedefinden sapmıştır. İlerleyen dönemde sermaye hareketleri normal seyrine 
dönmesine karşın, takip eden iki yıl boyunca hedef tutturulamamıştır. 
Benzer bir durumla 2011 yılının sonunda da karşılaşılmıştır. Uygulamada 
karşılaşılan bu sapma, TCMB’nin kontrolü dışında, yurtiçi enflasyon 
oranına yön veren başka bir faktörün olma ihtimalini gündeme getirmiş, 
1990’lı yıllardan itibaren küreselleşme sürecinin yoğunlaşması ile yaşanan 
yapısal değişim, küresel talep gelişmelerinin yurtiçi enflasyon oranları 
üzerinde etkili olma olasılığını ortaya çıkarmıştır. Bu noktadan hareketle 
çalışmada küresel talep koşullarının yurtiçi enflasyonu etkileme kabiliyeti 
incelenmiştir.  

EH stratejisinde yurtiçi enflasyon oranı üzerinde etkili olması 
beklenen talep değişkeni, ulusal çıktı açığıdır. Küresel talep koşullarının 
etkisi ise bir ülkenin dış ticaret ortaklarının ulusal talep koşullarını yansıtan 
küresel çıktı açığı ile ölçülebilmektedir. Ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin 
yoğunlaşması ile birlikte ulusal çıktı açığı ve küresel çıktı açığı birbirine 
yakın değerler almakta ve paralel hareket edebilmektedir. Bu iki değişkenin 
aynı anda modele dâhil edilmesi çoklu bağlanımlılık sorununa neden 
olabileceği için, ticarete konu olan malların TÜFE sepetindeki payı referans 
alınarak, ulusal ve küresel çıktı açıkları toplanarak birleştirilmiş çıktı açığı 
türetilmiştir.  

Çalışmada İleriye Dönük Phillips Eğrisi OLS ve GMM yöntemleriyle, 
ilk etapta tüm dönemleri kapsayacak şekilde, daha sonra ise Küresel Finans 
Krizi dönemi (2009:Q2- 2010:Q1) kukla değişken ile kontrol edilerek 
tahmin edilmiştir. OLS yöntemiyle kukla değişken kullanılarak yapılan 
tahminler, ulusal çıktı açığındaki %1’lik bir değişmenin yurtiçi enflasyon 
oranını 0.14, birleştirilmiş çıktı açığındaki %1’lik bir değişmenin ise yurtiçi 
enflasyon oranını 0.10 etkilediğini göstermiştir. İçsellik sorununu gidermek 
için yapılan GMM tahmini sonucunda ise hem tahmin edilen denklemlerdeki 
katsayıların istatistiksel anlamlılığının ve açıklayıcılığının arttığı hem de 
birleştirilmiş çıktı açığı değişkeninin ulusal çıktı açığı değişkenine nazaran 
yurtiçi enflasyon oranını açıklamada görece daha başarılı olduğu tespit 
edilmiştir. Buna göre ulusal talep koşullarındaki %1’lik bir değişme, yurtiçi 
enflasyon oranının %0.14 değişmesine, birleştirilmiş talep koşullarındaki 
%1’lik bir değişme ise yurtiçi enflasyon oranının %0.11 değişmesine neden 
olmaktadır. Bu bulgu, yurtiçi enflasyon oranını kontrol etmeye çalışan 
merkez bankasının sadece ulusal talep koşullarını değil, küresel talep 
koşullarını da dikkate alıyor olmasına destek teşkil etmektedir.  

Küresel talep koşulları, TCMB’nin kontrol altına alabileceği bir 
değişken değildir. TCMB’nin etki kapasitesi, ulusal çıktı açığını etkilemek 
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için belirlediği kısa vadeli faiz oranı enstrümanı ve hedefler aracılığıyla 
yönlendirdiği enflasyon beklentileri değişkeni üzerinden gerçekleşmektedir. 
Bu açıdan bakıldığında küresel talep koşullarına verilebilecek tepki, 
hedeflerin belirlenme sürecinde küresel talep koşullarının da dikkate 
alınması olacaktır. TCMB’nin EH stratejisi sürecindeki yayınları 
incelendiğinde küresel talep koşullarına yönelik vurgunun özellikle 2009 
yılının başından itibaren artmaya başladığı görülmektedir16. Bu durumun 
uygulanan EH stratejisinin etkililiğini artıran bir faktör olarak karşımıza 
çıkması muhtemeldir. 
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Extended Summary 

Global demand and domestic inflation in inflation 
targeting period  

Abstract 
Domestic inflation in Turkey is not immune to the fluctuations of global demand, owing to the high 

degree of openness of the economy. This relationship is examined in this study by means of the 
forward-looking Phillips curve. The ordinary least squares (OLS) and generalized method of moments 
(GMM) estimates for the 2003:Q1-2011:Q4 period indicate that domestic inflation responds positively 
to the national output gap as well as the composite output gap indicator that further incorporates global 
demand conditions. Estimation results show that in terms of the statistical significance, the composite 
output gap has more explanatory power than domestic output gap. These findings support the 
observation that the inflation targeting central bank has been taking into consideration not only the 
domestic but also foreign demand. 

JEL Classification: C54, E52, E58. 

Keywords: Globalization, Inflation, Global Output Gap, Phillips Curve. 

Introduction 
Owing to the increasing openness of her economy, Turkey is not 

immune to the fluctuations of global demand. On the contrary, one should 
expect an increasing susceptibility of inflation to global economic 
conditions. Since the inflation targeting regime is being implemented in 
Turkey, the linkage between domestic inflation and global demand is 
examined in this study by means of the forward-looking Phillips curve. 

An inflation targeting (IT) framework, with some degree of 
abstraction, resorts to the role of inflation expectations and output gap in 
determining the course of inflation beside other factors like exchange rates. 
In a nutshell, the degree of fixing/anchoring the inflation expectations to 
official targets determines the success of IT regimes. Nevertheless, this task 
is getting harder for IT countries with higher extents of openness, where the 
extents can be expressed in terms of the globalization of trade and 
globalization of manufacturing. Through these channels, not only the 
consumption patterns of trade partners enter the aggregate demand in a 
country (via exports) but also the production patterns of trade partners enter 
the aggregate supply (via imports). Imports from developing countries are an 
important aspect of globalization that limits inflation, where its direct effect 
occurs on the basket underlying the consumer price index and indirect effect 
is observed on producer prices. This latter effect is later translated into 
consumer prices. Having a look at the globalization of manufacturing, one 
can easily observe the shifting of manufacturing locations from center to 
periphery. Rapid productivity increases in the periphery eventually put a 
downward pressure on manufacturing prices and limit inflation in the centre. 
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Increasing competitive pressures can be added to this picture, as well, owing 
to its undeniable lowering effect on global inflation. 

All in all, Friedman’s (1963) statement that “inflation is always a 
monetary phenomenon” seems to have been replaced by Ciccarelli and 
Mojon’s (2005) statement that “inflation in industrialized countries is largely 
a global phenomenon”. Hence an extended version of the Phillips curve is 
employed in this study so as to allow for global output gap to affect 
domestic inflation. 

Method 
The New Keynesian Phillips Curve as employed by Robert (2006) 

establishes the backbone of our model. In Equation 1, 2 and 3, t , e
t 1 , d

ty , 

tx  and c
ty   denote the rate of inflation, inflation expectations, domestic 

output gap, exchange rate and composite output gap, respectively.  

tt
d
tt

e
tt dumxy    431211                      (1) 

tt
c
tt

e
tt dumxy    431211            (2) 

Results and Conclusions 
Both equations are estimated first with then without the dummy 

variable (DUM) intended to control the period of 2009:Q2-2010:Q1, namely 
the latest global financial crisis. The ordinary least squares and generalized 
method of momentum estimates for the 2003:Q1-2011:Q4 period indicate 
that domestic inflation responds positively to the national output gap as well 
as the composite gap indicator that further incorporates global demand 
conditions. More importantly, the effect of the composite indicator on 
domestic inflation has been revealed to be higher. These findings are 
supportive of the observation that the inflation targeting central bank has 
been taking into consideration not only the domestic but also foreign 
demand. 

 


