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1. Giriş 

Ekonomik birimlerin beklentilerinin, fiyatlama davranışlarını ve dolayısıyla enflasyon 
oranlarını doğrudan etkilemesi sebebiyle, para politikası aktarım mekanizması açısından 
enflasyon beklentileri büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, enflasyon beklentileri Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) karar alma sürecinde yakından takip ettiği ve 
dolayısıyla TCMB’nin para politikası duruşunu etkileyen unsurlardan birisidir. 

Enflasyon beklentilerinin ölçümünde genellikle anketler ile enflasyon telafisi gibi piyasa 
bazlı göstergeler kullanılmaktadır. TCMB tarafından ayda iki kez düzenlenen Beklenti Anketi 
Türkiye’de enflasyon beklentileri ölçümünde kullanılan en yaygın göstergedir. Bunun yanı 
sıra Tüketici Eğilim Anketi (TEA) ve İktisadi Yönelim Anketi (İYA) de katılımcıların enflasyon 
beklentilerine dair sorular içermektedir. Bu bağlamda, düzenlenen anketler sayesinde 
ekonominin farklı kesimlerinin enflasyon beklentilerine ilişkin bilgi elde edilebilmektedir. Öte 
yandan, finansal piyasa katılımcılarının enflasyon fiyatlamalarını yansıtan enflasyon telafisi 
de ek bir enflasyon beklentisi göstergesi olarak kullanılmaktadır.  

Bu çalışma Türkiye’de enflasyon beklentilerinin ölçümünde kullanılan ve ekonominin farklı 
kesimlerinin kısa (12 ay sonrası) ve orta vadeli (24 ay sonrası) enflasyon beklentilerine dair 
verileri bir araya getirerek, göstergelerin ortak hareketini yakalayan kompozit bir beklenti 
göstergesi elde etmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda çalışmada faktör analizi kullanılmıştır. 

Ekonomi notunda ilk olarak Türkiye’de enflasyon beklentilerinin ölçümünde kullanılan 
göstergeler tanıtılmıştır. Daha sonra söz konusu beklenti göstergelerindeki ortak hareketi 
yakalamayı sağlayan faktör analizi kısaca tanıtılarak elde edilen sonuçlar paylaşılmıştır. 
Ekonomi notunun son kısmında ise türetilen genel beklenti göstergelerine ilişkin 
değerlendirmelere yer verilmiştir. 
 

2. Veri 

Ekonomi notunun bu kısmında enflasyon beklentilerinin ölçümünde kullanılan TCMB 
Beklenti Anketi, İYA ve TEA serileri ile Türkiye için nominal ve enflasyona endeksli tahvil 
verileri kullanılarak Duran ve Gülşen (2013) çalışmasında hesaplanan enflasyon telafisi serisi 
kısaca tanıtılmaktadır.   

TCMB tarafından 2001 yılı Ağustos ayından itibaren yayımlanmakta olan Beklenti 
Anketi’nin amacı, tüketici enflasyonu, faiz oranları, döviz kuru, cari işlemler dengesi ve GSYH 
büyüme hızına ilişkin mali ve reel sektörde karar alıcı ve uzman kişilerle, profesyonellerin 
beklentilerini saptamaktır. Anket 2012 yılı sonuna dek her ayın birinci ve üçüncü haftalarında 
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olmak üzere ayda iki kez düzenlenmekte iken 2013 yılından itibaren ayda bir kez 
düzenlenmeye başlanmıştır. 2  Ankette enflasyon beklentilerine ilişkin olarak anket 
katılımcılarına cari ay, 1 ay sonrası ve 2 ay sonrası aylık enflasyon beklentileri ile cari yıl 
sonu, 12 ay sonrası ve 24 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri sorulmaktadır. Bu çalışmada 
12 ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerine ilişkin 1. ve 2. anket dönemi ortalamaları 
kullanılmaktadır. Tüm anket katılımcılarının toplulaştırılmış cevapları yerine, farklı 
sektörlerden katılımcıların verdiği cevapların bilgi değeri göz önünde bulundurularak, reel ve 
finansal sektör katılımcılarının cevapları ayrı göstergeler olarak değerlendirilmektedir. Bu 
çerçevede, reel sektörden katılımcıların tümünün 12 ve 24 ay sonrası enflasyon 
beklentilerine ilişkin cevaplarının ortalaması alınarak sırasıyla Reel12 ve Reel24 serileri 
oluşturulmuştur. Öte yandan, Beklenti Anketi’nin finansal sektör katılımcılarından özel 
bankalar, kamu bankaları, yabancı bankalar, kalkınma/yatırım bankaları, aracı kurumlar, 
varlık yönetim şirketleri, ve portföy yönetim şirketlerinden oluşan seçilmiş bir grup 
oluşturulmuştur. Söz konusu grubun 12 ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri cevaplarının 
ortalaması alınarak sırasıyla Fin12 ve Fin24 serileri oluşturulmuştur.  

İmalat sanayinin enflasyon beklentileri göstergesi olarak TCMB tarafından düzenlenen 
İYA verileri kullanılmıştır. İYA, üst düzey yöneticilerin yakın geçmişe ilişkin 
değerlendirmelerini, mevcut duruma ilişkin görüşlerini ve geleceğe yönelik beklentilerini 
alarak imalat sanayinin kısa dönemdeki eğilimlerini yansıtacak göstergeler üretmek amacıyla 
düzenlenen aylık eğilim anketidir. İYA, 1987 yılı Aralık ayından itibaren uygulanmaktadır.3 

Enflasyon beklentilerine ilişkin olarak, 2010 yılı Ocak ayından bu yana İYA’da katılımcıların 
gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla, yıllık tüketici fiyatları enflasyonu beklentileri 
sorulmaktadır. 4 Çalışmada imalat sanayinin kısa dönemdeki enflasyon beklentilerinin bir 
göstergesi olarak söz konusu soruya verilen cevaplar kullanılmış ve seri İYA12 olarak 
tanımlanmıştır. 

Çalışmada, tüketicilerin enflasyon beklentilerine ilişkin bir gösterge olarak, TÜİK ve TCMB 
tarafından ortaklaşa düzenlenen TEA verileri kullanılmıştır. TEA ile tüketicilerin, genel 
ekonomik duruma, iş bulma olanaklarına, piyasalardaki gelişmelere ve kişisel mali 
durumlarına ilişkin eğilimlerinin ve beklentilerinin öğrenilmesi ve bu çerçevede aylık tüketici 
eğilimlerinin saptanması amaçlanmaktadır.5  2003 yılı Aralık ayından bu yana düzenlenen 
TEA’da tüketicilerin eğilimlerini ve beklentilerini ölçme amacına yönelik olarak sorulan 
sorulardan birisi de tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde fiyatlardaki değişimin yönüne 
                                                 
2 TCMB Beklenti Anketi ile ilgili daha fazla bilgi için bkz.  http://www.tcmb.gov.tr/ikt-yonelim/beklenti/bilginotu.pdf. 
3 İktisadi Yönelim Anketi ile ilgili daha fazla bilgi için bkz.  http://www.tcmb.gov.tr/ikt-yonelim/IYA-YontemselAciklama.pdf 
4 

Söz konusu soruya verilen cevaplar kamuoyu ile paylaşılmamaktadır. 
5 Tüketici Eğilim Anketi ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. http://www.tcmb.gov.tr/tuketanket/metodoloji.pdf 
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ilişkin sorulan niteliksel sorudur. Bunun yanı sıra anket katılımcılarına gelecek 12 ay 
sonundaki yıllık enflasyon seviyesi beklentilerine ilişkin niceliksel bir soru da sorulmaktadır.6 
Bu çalışmada tüketicilerin kısa dönem enflasyon beklentisi göstergesi olarak söz konusu 
niceliksel soruya verilen cevaplar kullanılmış ve seri TEA12 olarak tanımlanmıştır. 	

Enflasyon beklentilerinin ölçümünde anket verilerinin yanı sıra yüksek frekansta, katılımcı 
sayısı anketlere göre daha fazla olan ve doğrudan finansal piyasa katılımcılarının enflasyon 
fiyatlamalarını yansıtan enflasyon telafisi de ek bir enflasyon beklentisi göstergesi olarak 
kullanılmaktadır. Enflasyon telafisi, literatürde finansal piyasa katılımcılarının nominal tahvil 
ile enflasyona endeksli tahvil arasında tercihlerinde kayıtsız kalmalarını sağlayan enflasyon 
oranı olarak tanımlanmaktadır (Gürkaynak ve diğerleri, 2010). Bu çerçevede, enflasyon 
telafisinin anket verilerinden farklı olarak ilgili vadeye ilişkin salt enflasyon beklentisinin yanı 
sıra; enflasyon belirsizliği ve nominal ile enflasyona endeksli tahvillerin likidite primi farkına 
dair bilgi içerdiği de göz önünde bulundurulmalıdır.7 Çalışmada, Duran ve Gülşen (2013) 
tarafından Türkiye için getiri eğrileri kullanılarak 2009 yılı Ekim ayından itibaren günlük olarak 
hesaplanan enflasyon telafisi serilerinden yararlanılmıştır. Finansal piyasa katılımcılarının 
kısa vadeli (12 ay sonrası) enflasyon beklentisi göstergesi olarak getiri eğrilerinden elde 
edilen 1 yıl vadeli enflasyon telafisinin aylık ortalamaları kullanılmış ve söz konusu seri ET12 
olarak tanımlanmıştır. Öte yandan, finansal piyasa katılımcılarının orta vadeli (24 ay sonrası) 
enflasyon beklentisi göstergesi olarak ise getiri eğrilerinden elde edilen 1 ve 2 yıl vadeli 
enflasyon telafileri kullanılarak hesaplanan 1 yıl ileri valörlü 1 yıllık enflasyon telafisi serisinin 
aylık ortalamaları kullanılmış ve bu seri ET24 olarak tanımlanmıştır.8 

Analizler, en geç başlayan enflasyon beklentisi göstergesi olan İYA12 serisinin 2010 yılı 
Ocak ayında başlaması nedeniyle, Ocak 2010-Aralık 2012 dönemi için yapılmıştır. Kısa 
vadeli (12 ay sonrası) genel enflasyon beklentisi göstergesinin oluşturulmasında Reel12, 
Fin12, İYA12, TEA12 ve ET12 serileri, orta vadeli (24 ay sonrası) genel enflasyon beklentisi 
göstergesinin oluşturulmasında ise Reel24, Fin24 ve ET24 serileri kullanılmıştır. Serilere 
ilişkin tanımsal istatistikler Tablo 1’de yer almaktadır. 

 

 

                                                 
6 

Söz konusu soruya verilen cevaplar kamuoyu ile paylaşılmamaktadır. 
7 Enflasyon telafisinin içerisinde enflasyon belirsizliğine ilişkin bir primin de yer alması enflasyon telafisini diğer beklenti göstergelerine kıyasla 
daha oynak bir seri haline getirmektedir. Enflasyon telafisine ilişkin detaylı bilgi için Duran ve Gülşen (2013) çalışmasına göz atılabilir. 
8 
İleri valörlü enflasyon telafisi, söz konusu valöre kadar olan dönemdeki enflasyon telafisinin etkilerinden arındırılmış olduğundan İMKB Tahvil ve 

Bono Piyasası’nda işlem yapanların ilgili valörden sonraki 1 yıllık enflasyon beklentilerini yansıtmaktadır.  
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Tablo 1: Verilere ilişkin Tanımsal İstatistikler 

Seriler Ortalama Standart 
Sapma Minimum Maksimum 1. Kartil 3. Kartil 

İYA 8.42 0.60 7.30 9.50 7.78 8.90 

T.Eğl.A 11.23 0.75 9.37 12.57 10.89 11.78 

ET12 6.43 1.04 4.53 8.80 5.92 7.03 

Reel12 7.10 0.35 6.31 7.74 6.86 7.36 

Finansal12 6.76 0.24 6.23 7.37 6.57 7.00 

ET24 6.18 0.81 4.62 7.37 5.52 6.92 

Reel24 6.58 0.39 5.87 7.34 6.29 6.85 

Finansal24 6.32 0.32 5.80 7.01 6.07 6.60 

 
3. Yöntem: Faktör Analizi 

Çalışmada çeşitli beklenti serilerindeki ortak hareketi yakalayarak kompozit bir beklenti 
göstergesi elde edilmesi amaçlanmıştır. Faktör analizi, çok sayıda değişkendeki ortak 
hareketi belirlemede kullanılan en yaygın yöntemlerin başında gelmektedir. Bu yöntem 
kullanılarak beklenti serilerini belirleyen ortak faktörler elde edilecek ve serilerdeki 
değişkenliğin açıklanmasında tek başına en büyük katkıyı sunan faktör raporlanacaktır.9 
Literatürde de bu yolu izleyerek ekonomik değişkenlerdeki ortak hareketi ifade eden 
kompozit gösterge türeten çalışmalar mevcuttur. Örneğin Türkiye için Tekatlı (2010) farklı 
tüketim grupları için tüketici fiyat endekslerinden dinamik faktör modeli kullanarak bir çekirdek 
enflasyon göstergesi türetmiştir. Sevinç (2012) ise yayılım ve enflasyon arasındaki 
standardize edilmiş ortak hareketi tespit ederek genel enflasyonist baskıyı ölçmeyi 
amaçlayan bir gösterge türetmiştir.  

Faktör analizi için çeşitli modelleme türleri bulunmaktadır. Bunlar genel olarak statik ve 
dinamik faktör modelleri olarak sınıflandırılabilir. Bu ikisi arasındaki temel fark kullanılan 
modelde faktörlerin gecikmeli etkilerinin olup olmamasıdır. Dinamik faktör modellerinde içsel 
değişkenler ortak faktörlerin geçmiş değerlerinden etkilenirken, statik modeller bu tür bir 
etkileşimi görmezden gelmektedir. Pratikliği ve sonuçların dinamik modelle tahmin edilenlere 
benzerliği bakımından bu çalışmada statik model tercih edilmiştir.10  

“m” ortak faktörlü bir ortogonal faktör modeli aşağıdaki gibi tanımlanabilir: 

                                                 
9 Faktör analizi serilerin birbirinden oldukça farklı olduğu durumlarda elde edilen faktörlere çeşitli anlamlar yükleyerek yorumlamayı mümkün 
kılmaktadır. Ancak çalışmada kullanılan seriler aynı soruyu cevaplayan farklı anketler olduğundan ilgi sadece birinci faktörle sınırlı kalmıştır. 
10 Bu çalışmada yer alan tüm statik faktör modeli tahminleri aynı zamanda dinamik faktör modeli kullanılarak tekrarlanmıştır. Sonuçların birbirine 
çok büyük oranda benzemesi nedeniyle dinamik faktör modeli tahminleri bu notta paylaşılmamıştır. İlgilenen okuyucular yazarlarla iletişime 
geçerek söz konusu tahminleri edinilebilirler. 
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k 1 	k m 	 m 1  

Burada her bir beklenti serisi gözlenebilen vektör ’nin satırlarını oluşturmaktadır.  ise bu 
serilerin ortalamalarını içeren matristir.  matrisinin her bir elemanı faktör ağırlıklarını 
vermektedir.  matrisi gözlenemeyen ortakbileşenlerden oluşmaktadır. Faktörlerle ilgili 
aşağıdaki varsayımlarla birlikte ortogonal faktör modeli tanımlanmış olur: 0,  

Buna göre gözlenen serilerin kovaryanslarıyla ilgili aşağıdaki sonuçlar türetilebilir: 	 ′ ,  

Bu modelde faktörlerle orijinal seriler arasındaki ilişki doğrusal ve statik olarak 
tanımlanmaktadır. Bu ilişkide ortak ve seriye özgü unsurlar mevcuttur. Böylelikle orijinal 
serilerin varyansları o seriye ilişkin faktörlere tekabül eden faktör ağırlıkları ile seriye özgü 
değişkenlik ile ilişkilendirilebilir. 

Serilerin bazılarının diğerlerine kıyasla daha oynak olması, orantısız oynaklığın faktör 
ağırlıklarını etkilemesine yol açabilir. Bunun için çalışmada orijinal seriler standardize 
edilmiştir. Standardize edilmiş serilerin kovaryans matrisi orijinal serilerin korelasyon 
matrisine eşittir. Statik faktör modelini tahmin etmede en yaygın kullanılan yöntemlerden 
birisi temel bileşenler yöntemidir. Bu yöntemde faktörler hesaplanırken kovaryans matrisinin 
(çalışmada orijinal serilerin korelasyon matrisi) spektral dekompozisyonundan yararlanılır.  
Buna göre faktör ağırlıkları özdeğerlere (eigenvalue) göre sıralanmış özvektörlerden 
(eigenvectors) oluşmaktadır. Çalışmada ilgilenilen birinci faktör en büyük özdeğere denk 
gelen faktör ağırlıklarıyla standardize edilmiş serilerin her ayki değerleri için çarpılması 
sonucunda hesaplanmaktadır.11  

4. Sonuçlar 

Önceki bölümde açıklanan yönteme göre çeşitli beklenti serileri gruplarının ortak 
hareketini ifade eden seriler 12 ve 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri için ayrı ayrı 
hesaplanmıştır. Bu gruplar 12 aylık beklentiler için Reel12, Fin12, İYA12, TEA12 ve ET12 
serilerini kapsamaktadır. 24 ay sonrası beklentiler için ise Reel24, Fin24 ve ET24 serileri 

                                                 
11 Ortogonal faktör modelleriyle ilgili detaylı bilgi için bkz. Johnson ve Wichern (1992). 
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kullanılmıştır. Bunun yanında 12 ve 24 ay sonrası beklentilerin düzeyinin yanında serilerin 
aylık değişimlerindeki ortak faktörler de belirlenmiştir.  

Yukarıda sayılan 4 farklı modelde tahmin edilen birinci faktöre ilişkin faktör ağırlıklarını 
ifade eden katsayılar Tablo 2’ de sunulmuştur. Bu katsayılar standardize edilmiş haliyle ilgili 
serinin birinci faktör hesaplanırken kullanılan ağırlığını vermektedir. Buna göre 12 ay sonrası 
beklentiler için düzey ve aylık değişimlere ilişkin ortak faktör ağırlıklarında İYA12, Reel12 ve 
Fin12 serilerinde belirgin bir değişim söz konusu değildir. Öte yandan ET12’ninağırlığı düzey 
faktöründe neredeyse sıfırken, fark için hesaplanan faktörde kalan ağırlığı TEA12 ile yakın 
oranlarda paylaşmıştır. Benzer şekilde, 24 ay sonrası beklentilerde düzey faktörü için sıfırın 
altında ve küçük bir ağırlığa sahip ET24, beklentilerin aylık değişimindeki ortak harekete 
beklenti anketi grupları kadar katkı yapmaktadır. Özetle, beklentilerin aylık değişiminin ortak 
faktöründe kullanılan seriler daha dengeli bir ağırlığa sahiptir. Faktörlerin serilerdeki 
değişkenliği açıklama oranları ise 24 ay sonrası beklentilerde düzey için daha yüksekken, 12 
ay sonrası beklentilerde düzey ve fark faktörleri birbirine denk açıklayıcılığa sahiptir. 

Tablo 2: Tahmin Edilen Birinci Faktöre İlişkin Faktör Ağırlıkları 

 

 Spesifikasyonlar 

 12 Ay Sonrası Beklenti 24 Ay Sonrası Beklenti 

 Düzey 12 ay Fark 12 ay Düzey 24 ay Fark 24 ay 

İYA  0.254 0.268 

T.Eğl.A  0.235 0.137 

ET12  0.042 0.196 

Reel12  0.267 0.206 

Finansal12  0.202 0.193 

ET24  0.249 0.337 

Reel24  0.369 0.387 

Finansal24              0.382   0.277 

Açıklayıcılık   44.53%   48.93%   67.12%   50.59% 

Faktörlerin yansıttığı bilginin de ağırlıklara göre farklılaştığı görülmektedir. 12 ay sonrası 
beklentiler için kullanılan ağırlıklar değerlendirildiğinde bu endeksin, ET12 dışında kalan 
beklenti serilerinin yaklaşık olarak ortalaması olduğu dikkat çekmektedir. Enflasyon telafisi, 
getiri eğrilerince ima edilen bir beklenti göstergesi olduğundan, söz konusu faktör anket 
eğilimlerini kısmen yansıtan niteliktedir. 12  Fark faktörü de düzey gibi 12 ay sonrası 
beklentilere ilişkin ortak hareketi sunsa da yukarıda belirtildiği gibi ET12’ye kayda değer bir 
ağırlık vermiş; böylelikle gösterge, piyasa tarafından ima edilen beklentiyi de yansıtan bir 

                                                 
12 Enflasyon telafisinin anket eğilimlerini tamamen yansıtmamasının temel nedenlerinden biri enflasyon telafisindeki değişimlerin zaman zaman 
enflasyon belirsizliğinden de kaynaklanabilmesidir. Diğer nedenler için bkz. Duran ve Gülşen (2013). 
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nitelik kazanmıştır. Diğer taraftan 24 ay sonrası beklentilerine ilişkin düzey ve fark faktörleri, 
yaklaşık olarak Reel24, Fin24 ve ET24 serilerinin ortalaması şeklinde yorumlanabilir. 

Standardize seriler ile ortak faktörler Grafik 1-2’de sunulmuştur. Buna göre 12 ay 
sonrasına ilişkin beklenti serilerinin ortak faktörü kısa vadeli beklentilerin genel eğiliminin 
2010 yılında gerilediğine; 2011 yılıyla birlikte ise oldukça düşük bir platoda yatay seyir 
izlediğine işaret etmektedir (Grafik 1). Eylül 2011’den itibaren beklentiler enflasyon ve döviz 
kurundaki hareketliliğe paralel olarak şekillenmeye başlamış ve 12 ay sonrası beklentilerinin 
genel eğilimi 2011 yılı son çeyreği boyunca hızlı şekilde artmıştır. 2012 yılında ise söz 
konusu beklentilerin seviye olarak yükselişini durdurmakla birlikte dalgalı bir seyir izlediği, 
yılın son çeyreğinde de yeniden gerilemeye başladığı söylenebilir. Öte yandan, 24 ay sonrası 
beklentilerin 2010 yılında 12 ay sonrası beklentilere kıyasla çok daha keskin şekilde 
gerilediği ve bu eğilimin 2011 ile 2012 yıllarında da devam ettiği gözlenmektedir (Grafik 2). 
2011 yılı sonlarında 12 ay sonrası beklentilerdeki artışa karşın 24 ay sonrası beklentilerin 
düşüş eğilimini sürdürmesi enflasyondaki artışın geçici olmasının beklendiğine işaret 
etmektedir.  

 
Grafik 1: 12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentilerine İlişkin 

Beklentiler ve Seviye Faktörü 
Grafik 2: 24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentilerine İlişkin 

Beklentiler ve Seviye Faktörü 

Aynı göstergeler için türetilen fark faktörleri ise beklentilerin değişimlerine (yönüne) ilişkin 
bilgi vermektedir. Söz konusu faktörün sıfırın üzerinde (altında) olması enflasyon 
beklentilerinin arttığına (gerilediğine) işaret ederken konumu ise bu artışın (gerilemenin) ne 
derece şiddetli olduğuna ilişkin ipucu vermektedir. Buna göre beklentilerin aylık değişiminin 
ortak hareketi düzey için gözlenen hareketi doğrulamaktadır. 2010 yılı başlarında sürekli 
pozitif ve yüksek seyreden beklenti değişimleri, yılın geri kalanında ve 2011 yılının büyük 
bölümünde genellikle sıfırın altında kalmıştır. 2011 yılı son çeyreğindeki keskin beklenti 
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artışının ardından değişimlerin ılımlı seyretmesi ve 2012 yılı sonlarında beklentilerin yeniden 
gerilemesi fark faktörlerinin sunduğu görüntüyle de teyit edilmektedir.  

Grafik 3: 12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentilerine İlişkin 
Beklenti Serileri (Fark) ve Fark Faktörü 

Grafik 4: 24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentilerine İlişkin 
Beklenti Serileri (Fark) ve Fark Faktörü 

 
 
5. Değerlendirme 

Bu çalışmada kısa ve orta vadeli tüketici fiyatları enflasyonu beklentilerine ilişkin anket ve 
piyasa verileri kullanılarak beklentilerin ortak faktörleri hesaplanmış ve bu faktörlerin 
oluşturduğu seriler birer kompozit beklenti göstergesi olarak tanıtılmıştır. Ortaya çıkan 
faktörler anketlerle belirli kesimlerin eğilimlerini ölçmek amacıyla tasarlanan veya piyasanın 
ima ettiği beklentiler gibi farklı kaynaklardan gelen bilgiyi harmanlamaktadır. Öte yandan, 
çalışmada elde edilen göstergeler, kullanılan yöntemin öngördüğü şekilde verilerin 
standardize edilmesi nedeniyle enflasyon beklentilerinin seviyesinden ziyade değişim yönüne 
ilişkin bilgi sağlamaktadır. Bu bakış açısıyla türetilen göstergelerin bütünsel bir yaklaşım 
sunarak beklentilerin izlenmesi ve yorumlanmasına katkı vermesi amaçlanmıştır. 
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