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Enflasyon Telafisi Ölçülmesi 
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Enflasyon beklentilerine ilişkin doğru bilgi elde etmek tüm iktisadi birimler için daha 

sağlıklı ekonomik kararların alınabilmesi açısından önem taşımaktadır. 

Uygulamada, enflasyon beklentilerini ölçmek amacıyla kullanılan kaynaklar beklenti anketleri 

ve finansal piyasa verileridir. Bu notta, enflasyon telafisinin anket verilerine alternatif bir 

enflasyon beklentisi göstergesi olarak kullanımı üstünlükleri ve sakıncalarından bahsedilerek 

tartışılmaktadır. Buna ek olarak, nominal ve enflasyona endeksli tahvil verileri kullanılarak 

hesaplanan enflasyon telafilerinin para politikasına ilişkin çeşitli analizlerde kullanılabileceği 

gösterilmiştir. 

 

For all economic actors, obtaining accurate information about inflation 

expectations is crucial in decision making process. In practice, two main 

sources in the measurement of inflation expectations are expectation surveys and financial 

market data. In this note, we discuss inflation compensation as an alternative indicator of 

inflation expectations to expectation surveys along with the advantages and disadvantages 

of its usage. In addition, we show that inflation compensation, calculated by using nominal 

and inflation-linked bond data, can be used as a tool in various monetary policy analyses. 

1. Giriş 

Enflasyon beklentilerine ilişkin doğru bilgi elde etmek tüm iktisadi birimler için daha sağlıklı 

ekonomik kararların alınabilmesi açısından önem taşımaktadır. Ekonomik birimlerin 

beklentilerinin, fiyatlama davranışlarını ve dolayısıyla enflasyon oranlarını doğrudan 

etkilemesi sebebiyle, para politikası aktarım mekanizması açısından enflasyon beklentilerinin 
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sağlıklı bir şekilde ölçülmesi büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda enflasyon beklentileri, 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) para politikası kararlarını alırken 

yararlandığı geniş veri seti içinde yer alan ve dolayısıyla, para politikası duruşunu etkileyen 

unsurlardan birisidir. Enflasyon beklentileri, TCMB tarafından ayda iki kez düzenlenen 

Beklenti Anketi ile ölçülmektedir. Ancak yazında anketlerin yanı sıra, yüksek frekansta, 

katılımcı sayısı ankete göre daha fazla olan ve doğrudan finansal piyasa katılımcılarının 

enflasyon fiyatlamalarını yansıtan enflasyon telafisi de ek bir enflasyon beklentisi göstergesi 

olarak kabul edilmektedir.  

Bu ekonomi notunda ilk olarak enflasyon telafisi tanıtılmış ve bileşenlerinden 

bahsedilmiştir. Daha sonra anket verilerine alternatif bir enflasyon beklentisi ölçütü olarak 

kullanımı tartışılmış ve son olarak enflasyon sürprizi, para politikası kararları ve iletişimi gibi 

gelişmelerin enflasyon beklentisi ve belirsizliği üzerindeki etkilerinin incelenmesinde 

enflasyon telafilerinin kullanımı çeşitli örnek vakalar yardımıyla gösterilmiştir. 

2. Enflasyon Telafisi 

Enflasyon telafisi, finansal piyasa katılımcılarının nominal tahvil ile enflasyona endeksli 

tahvil arasında kayıtsız kalmalarını sağlayan enflasyon oranı olarak tanımlanmaktadır 

(Gürkaynak ve diğerleri, 2010).  Bu tanıma göre, tüm özellikleri ve vadeleri aynı olan nominal 

tahvil ile enflasyona endeksli tahvilin getirileri arasındaki fark enflasyon telafisini vermektedir. 

Nominal tahvilin getirisinin bileşenlerini aşağıdaki şekilde ifade etmek mümkündür: 

r� � r̅ � π� �	θ
 �	θ� �	θ� �	ℓ� � ε� (1) 

 

Burada, r� nominal tahvilin getirisini, r̅ beklenen reel faiz oranını, π� beklenen enflasyon 

oranını, θ
 reel faiz oranı değişim riski fiyatlamasını, θ� enflasyon riski fiyatlamasını, θ� kredi 

(ödenmeme) riski fiyatını, 	ℓ� nominal tahvillerin likidite primini ve ε� nominal tahvile has 

geçici münferit faktörleri temsil etmektedir.  

Benzer bir şekilde enflasyona endeksli tahvilin getirisinin bileşenleri de aşağıdaki şekilde 

ifade edilebilir; 

r
 � r̅ �	θ
 �	θ� �	ℓ
 � ε
 (2) 

 

Burada, r
 enflasyona endeksli tahvilin getirisini, ℓ
 enflasyona endeksli tahvillerin likidite 

primini ve ε
 enflasyona endeksli tahvile has geçici faktörleri (idiosyncratic factors) temsil 

etmektedir. Enflasyona endeksli tahvil yatırımcısını gerçekleşen enflasyona karşı koruduğu 
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için, tahvil fiyatına ve dolayısıyla getirisine, enflasyon beklentisi ve enflasyon riski fiyatlaması 

girmemektedir.1  

Bu kapsamda, enflasyon telafisi nominal ve enflasyona endeksli tahvil getirilerinin farkı 

olarak aşağıdaki şekilde ifade edilebilmektedir: 

ET � r� � r
 � π� �	θ� � �ℓ� �	ℓ
� � �ε� � ε
� (3) 

 

3 numaralı eşitlikte yer alan �ε� � ε
� ifadesinin beklenen değerinin sıfır olduğu varsayımı 

altında enflasyon telafisinin, enflasyon beklentisi, enflasyon belirsizliği ve nominal ile 

enflasyona endeksli tahvillerin likidite primleri arasındaki farkın toplamını içerdiği 

görülmektedir. Enflasyon belirsizliği, nominal tahvil getirisi içerisindeki pozitif bir bileşen 

olduğu için enflasyon telafisinin beklenen enflasyon oranına göre daha büyük olmasına yol 

açmaktadır. Öte yandan, yaygın kanıya göre enflasyona endeksli tahvillerin likiditesinin 

nominal tahvillere göre sınırlı olması nedeniyle nominal tahvilin getirisindeki likidite priminin 

enflasyona endeksli tahvilin getirisindeki likidite priminden daha düşük olması 

beklenmektedir. Dolayısıyla, likidite primi farkı, enflasyon telafisini beklenen enflasyon 

oranının altına çekmektedir. 

3. Enflasyon Telafisinin Hesaplanması 

Enflasyon telafisinin pratikte hesaplanması için istenilen vadedeki nominal tahvilin getirisi 

ile reel tahvilin getirisinin elde edilmesi gerekmektedir. Bu hesaplama iki farklı yolla 

yapılabilmektedir. Bunlardan ilki, vadesine kalan gün sayıları aynı olan birer nominal ile reel 

tahvilin getirileri arasındaki farkın alınmasıdır. Diğer yöntem ise tüm nominal ve enflasyona 

endeksli tahvillere ilişkin veriler kullanılarak birer nominal ve reel getiri eğrisi tahmin edip 

daha sonra her iki eğriden elde edilen getirilerin farkının alınması şeklindedir. Enflasyon 

telafisinin fiili getiriler yerine getiri eğrileri kullanılarak hesaplanması hem senetlere has 

faktörlerin enflasyon telafisine etkisini ortadan kaldırmakta hem de istenilen vadede birer 

nominal ve enflasyona endeksli senedin işlem görmesini gerektirmeksizin enflasyon telafisi 

hesaplanmasına imkan vermektedir. Bu avantajları nedeniyle enflasyon telafisinin 

hesaplanmasında getiri eğrilerinin kullanılması daha uygun olmaktadır.  

                                                 
1 Enflasyona endeksli tahvillerin anapara ve kupon ödemelerine baz teşkil eden ve ikincil piyasa fiyatlamasında kullanılan referans endeksler her 
ayın ilk günü için 3 ay öncesinin TÜFE’si olmaktadır. Ayın diğer günleri için referans endeks, 2 ay öncesinin TÜFE’si ile 3 ay öncesinin TÜFE’si 
kullanılarak enterpolasyon yoluyla hesaplanmaktadır. Ortalama 2,5 aylık olan endeksleme gecikmesindeki değişim, örneğin bir yıl vadeli reel 
getirinin 2,5/12=%21 kadarlık kısmını etkilerken 4 yıllık reel getirinin 2,5/48=%5 kadarlık kısmını etkilemektedir. Etkisi daha ziyade kısa vadelerde 
gözlenen endeksleme gecikmesi bu çalışmada göz ardı edilmiştir. 
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Bu notta, enflasyon telafileri, ĐMKB’de işlem gören nominal ve enflasyona endeksli tahvil 

verileri2 kullanılarak Duran ve diğerleri (2011) çalışmasında tahmin edilen getiri eğrileri 

aracılığıyla hesaplanmıştır. Grafik 1’de örnek bir gün olarak 25.02.2011 tarihine ilişkin 

nominal ve reel getiri eğrileri ile enflasyon telafisinin vade yapısı verilmiştir. Burada herhangi 

bir vadedeki enflasyon telafisinin, sıfır anından söz konusu vadeye kadar geçen süredeki 

ortalama enflasyon beklentileri ve belirsizliğini yansıttığı unutulmamalıdır. 
 

 

4. Enflasyon Beklentilerinin Ölçülmesinde Enflasyon Telafisinin Kullanılması 

Pratikte gelecek dönemlere ilişkin enflasyon beklentilerinin ölçülmesinde temel bilgi 

kaynakları olarak beklenti anketleri ve piyasa temelli göstergeler3 kullanılmaktadır. Bununla 

birlikte her iki bilgi kaynağının da bazı üstün ve eksik yanları bulunmaktadır. Anket verileri, 

likidite ve enflasyon belirsizliği gibi etkenleri içermediğinden doğrudan doğruya enflasyon 

beklentilerini vermektedir. Ancak anket verileri 15 günlük, aylık, üç aylık gibi düşük 

frekanslarda elde edilmekte, anketlerde tüm katılımcıların enflasyon tahmin etme yeteneği 

eşit kabul edilmektedir (Cunningham ve diğerleri, 2010). Bunun yanında, anketlere 

cevapların verilmesi ile sonuçların yayımlanması arasında belli bir gecikme bulunması ve 

anket katılımcılarının doğru cevap vermek zorunda olmamaları gibi eksiklikler anket 

verilerinin güvenilirliğini azaltmaktadır (Deacon ve Derry, 1994). Nominal ve reel tahvil 

getirileri kullanılarak hesaplanan enflasyon beklentileri ise piyasa katılımcılarının paralarını 

ortaya koyarak gerçekleştirdikleri işlemlerden elde edildiği için daha güvenilir bilgi 

                                                 
2 Türkiye ve dünyadaki enflasyona endeksli tahvil piyasasına ilişkin detaylı bilgi için Duran ve diğerleri (2011) çalışmasına bakılabilir. 
3 Enflasyon telafisi, en yaygın kullanılan piyasa bazlı enflasyon beklentisi göstergesidir. Enflasyon swapları ve enflasyona ilişkin bilgi içeren çeşitli 
opsiyonlar da enflasyon beklentilerine ilişkin bilgi içermekle birlikte enflasyona endeksli tahvillere oranla kullanımları çok sınırlıdır.  

Grafik 1: 25 Şubat 2011 Tarihine Đlişkin Enflasyon Telafisi 

 
Kaynak: Yazar hesaplamaları. 
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içermektedir. Ayrıca piyasa temelli göstergeler, günlük hatta gün içi frekansta 

gözlemlenebilmekte ve her vadede enflasyon beklentilerine ilişkin bilgi içermektedir 

(Christensen ve diğerleri, 2004). Öte yandan piyasa temelli göstergeler değişken likidite 

primi, enflasyon riski, nakit akış yapılarının uyumsuzluğu, vade uyumsuzluğu, endeksleme 

gecikmesi gibi etkileri de içerebilmektedir. Ayrıca kriz dönemlerinde “kaliteye kaçış” olgusu 

nominal tahvilleri daha fazla etkilemekte ve enflasyon telafisini enflasyon beklentisinden 

bağımsız olarak arttırmaktadır. Enflasyon telafisi bu gibi etkilerden arındırıldığı ölçüde gerçek 

enflasyon beklentilerine yakınlaşmaktadır. 

5. Enflasyon Telafisine Đlişkin Çeşitli Vaka Analizleri 

Önceki bölümlerde belirtildiği gibi enflasyon telafisi asıl olarak, enflasyon beklentileri, 

enflasyon belirsizliği ve likidite faktörlerinden etkilenmektedir. Duran ve diğerleri (2011), bu 

faktörlerden likidite koşullarının enflasyon telafisinin hesaplanmasında kullanılan tahvillerin 

fiyatlamasına günlük frekansta kayda değer ölçüde yansımadığını göstermiştir. Para 

politikası yapıcıları açısından enflasyon beklentileri ve belirsizliğindeki değişimlerin her 

ikisinin de önemli olması nedeniyle, enflasyon telafisi kullanılarak yapılacak vaka analizlerinin 

bilgi değeri yüksek olacaktır. Bu nedenle kısa bir süre içerisinde enflasyon telafisinde 

gözlenen değişimler büyük ölçüde enflasyon beklentisi ve belirsizliğine atfedilebilmektedir. 

Bu açıdan, vaka analizleri, para politikası kararları ve enflasyon sürprizleri gibi gelişmelerin 

enflasyon beklentisi ve enflasyon belirsizliği üzerindeki etkilerinin incelenmesine imkan 

tanımaktadır. Bununla birlikte, bazı zamanlarda likidite koşullarının kısa süre içerisinde küçük 

miktarlarda da olsa değişebileceği ya da bono ve vadeye has faktörlerin4 önemsenmeyecek 

kadar küçük olduğunu varsaymanın hataya yol açacak düzeylere çıkabileceği dikkate 

alınmalıdır. Bu nedenle vaka analizlerinde kesin yargılara varmadan önce likidite koşullarına 

ve ilgili periyodda söz konusu olabilecek bazı önemli değişmelere dikkat etmekte fayda 

vardır. Ayrıca, her vaka analizinde, enflasyon telafisindeki değişimin ne kadarının nominal 

getirilerdeki değişimden, ne kadarının da reel getirilerdeki değişimden kaynaklandığının 

incelenmesi yerinde olacaktır.  

Notun bu bölümünde 2010 ve 2011 yılında gerçekleşen çeşitli enflasyon ve para politikası 

gelişmeleri aracılığıyla enflasyon telafisinin vaka analizlerinde kullanılmasına yönelik örnekler 

verilmiştir.5 

 

                                                 
4 Daha önce 3 numaralı eşitlikte �ε� � ε
� olarak gösterilen faktörler. 
5 Söz konusu analizler ileri valörlü 1 yıllık enflasyon telafileri kullanılarak da yapılmıştır. Đleri valörlü enflasyon telafileri kullanıldığında her vade 
kendisinden önceki dönemlere ilişkin enflasyon telafisi gelişmelerinden bağımsız hale geleceğinden enflasyon telafisi salt ilgili vadeye ilişkin 
enflasyon beklentisi ve belirsizliğine ilişkin algılamaları yansıtacaktır. 
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5.1. Enflasyon Sürprizleri 

Enflasyon sürprizi, gerçekleşen enflasyonun beklenen enflasyona göre belirgin derecede 

farklı olması şeklinde tanımlanabilir. Aylık TÜFE enflasyon oranı beklentisine ilişkin 

Bloomberg tarafından yapılan ankette yer alan tahminler ve piyasa ekonomistlerinin 

değerlendirmeleri dikkate alındığında 2010 yılı Ekim ayı enflasyonunun beklentilerin 

üzerinde, Kasım ayı enflasyonunun ise beklentilerin altında gerçekleştiği belirlenmiştir. Ekim 

ayında gözlenen yukarı yönlü enflasyon sürprizinin enflasyon telafisi üzerinde yarattığı etkiler 

Grafik 2’de verilmektedir. 

Grafik 2: Ekim 2010’a ili şkin Enflasyon Sürprizinin Enflasyon Telafisine Etkileri 
(Beklenti: 1,30      Gerçekle şme: 1,83) 

  

Yukarıdaki grafiklerde kırmızı çizgi enflasyon verisinin açıklanmasından önceki son günün 

kapanış verileriyle hesaplanan enflasyon telafisini, yeşil çizgi ise enflasyon verisinin 

açıklandığı günün enflasyon telafisini göstermektedir6. 2010 yılı Ekim ayındaki yukarı yönlü 

enflasyon sürprizinin etkisiyle enflasyon telafisi tüm vadelerde yükselmiştir. Đleri valörlü 

enflasyon telafisi ise özellikle gıda fiyatlarındaki hızlı artışlardan kaynaklanan söz konusu 

yukarı yönlü enflasyon sürprizinin enflasyon telafisini yalnızca ilk iki yıl için artırdığını 

göstermektedir. 

 

 

  

                                                 
6 Enflasyon verileri TÜĐK tarafından takip eden ayın 3. gününde sabah saat 10.00 itibarıyla açıklanmaktadır. Bu nedenle enflasyon verisinin 
açıklanmasının etkisi aynı günün kapanış verilerine yansımaktadır. 
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Grafik 3: Kasım 2010’a Đlişkin Enflasyon Sürprizinin Enflasyon Telafisine Etki leri 
(Beklenti: 0,97      Gerçekle şme: 0,03) 

  

2010 yılı Kasım ayında gözlenen aşağı yönlü enflasyon sürprizinin etkisiyle enflasyon 

telafisinin tüm vadelerde gerilediği gözlenmiştir (Grafik 3). Ekim ayındakine benzer bir 

şekilde, bu sürprizin de ileri valörlü enflasyon telafisi üzerindeki etkisi iki yıldan sonra ortadan 

kalkmaktadır. Her iki enflasyon sürprizi de, piyasa katılımcılarının beklentilerini enflasyondaki 

artışın/azalışın geçici olduğu yönünde oluşturduklarını göstermektedir. Ayrıca her iki örnekte 

de enflasyon telafisinin enflasyon sürpriziyle aynı yönde hareket ettiği gözlenmektedir. 

Bununla birlikte bu değişimlerin ne ölçüde enflasyon beklentilerinden kaynaklanıp ne ölçüde 

enflasyon belirsizliğinden kaynaklandığını ayrıştırmak için daha detaylı analizlere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Ancak enflasyon sürprizlerinin ne yönde olursa olsun enflasyon belirsizliğine 

arttırıcı yönde etki etmesi beklenmektedir. Ayrıca, verilen örneklerde enflasyon sürprizlerinin 

enflasyon telafisi üzerinde kısa vadelerde daha etkili olduğu görülmektedir. Nitekim Duran ve 

diğerleri (2011), daha detaylı bir analizle her iki durumun da genellenebileceğine dair 

bulgular elde etmiştir. 

5.2. Para Politikası 

Merkez Bankası, enflasyon beklentileri ve belirsizliğini hem aldığı para politikası 

önlemleriyle hem de geleceğe yönelik para politikası duruşu ve tahminlerini kamuoyu ile 

paylaştığı raporlar ya da konuşmalar (iletişim politikası) aracılığıyla etkileyebilmektedir. Bu 

bölümde TCMB’nin aldığı para politikası kararları ve iletişim politikasının enflasyon telafisi 

üzerindeki etkilerine ilişkin birer örnek vaka incelenmiştir. 

TCMB’nin 2010 yılı Aralık ayı PPK Toplantısı sonrasında politika faiz oranlarında 50 baz 

puan indirim yapması ve Türk lirası zorunlu karşılık oranlarını vadelere göre farklılaştırarak 

değişen oranlarda artırmasının enflasyon telafisi üzerinde belirgin bir etkisinin olmadığı 
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görülmektedir (Grafik 4). Bu durum, karar metninde yapılan düzenlemelerin parasal koşullar 

üzerindeki net etkisinin genişletici yönde olmayacağının belirtilmesinin de katkısıyla, faiz 

indiriminin genişletici etkisi ile zorunlu karşılık artırımının sıkılaştırıcı etkisinin, enflasyonist 

baskılar bakımından birbirini dengeleyerek, enflasyon beklentileri ve belirsizliğinde kayda 

değer  bir değişime yol açmadığına işaret etmektedir. 

Grafik 4: 16 Aralık 2010 PPK Kararının Enflasyon Te lafisine Etkileri 
(50 baz puan faiz indirimi ve TL zorunlu kar şılık oranlarında artırım) 

  

Son bir örnek olarak, TCMB’nin temel iletişim aracı olan enflasyon raporunun 2011 yılı 

Nisan sayısında enflasyon görünümü ve tahminlerinin yukarı yönlü güncellenmesi enflasyon 

telafisinin tüm vadelerde yukarı kaymasına yol açmıştır (Grafik 5). Đleri valörlü enflasyon 

telafisindeki değişim ise söz konusu artışın özellikle kısa vadelerde etkili olduğunu 

göstermektedir. Bu durum TCMB’nin ilgili raporda enflasyon tahminlerini ve görünümünü 1 

yıllık bir dönem için yukarı yönlü güncellemiş olmasıyla da örtüşmektedir.  
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Grafik 5: 28 Nisan 2011 Tarihli Enflasyon Raporu’nu n Yayımlanmasının Enflasyon Telafisine Etkileri 
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Enflasyon sürprizlerinden farklı olarak para politikası kararları ve iletişimi, piyasa 

katılımcılarını ikna edebildiği ölçüde enflasyon belirsizliğini azaltabilmektedir. Nitekim, 2011 

yılı Nisan Enflasyon Raporu’nun enflasyon telafisini büyük ölçüde enflasyon beklentileri 

kanalıyla etkilediği düşünülmektedir. 

6. Sonuç 

Nominal ve enflasyona endeksli tahvil getirilerinin farkı olarak ifade edilen enflasyon 

telafileri finansal piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerine ilişkin bilgi içermektedir. Bu 

yönüyle enflasyon telafisi, beklenti anketlerine alternatif piyasa temelli bir göstergedir. Ancak 

enflasyon telafisinden enflasyon beklentileri elde edilirken enflasyon belirsizliği ve likidite 

koşulları gibi etkenlere de dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu hususlar dikkate alındığında 

enflasyon telafisi kullanılarak Türkiye için finansal piyasa katılımcılarının enflasyon 

beklentilerine dair daha doğru ve yüksek frekansta bilgi çıkarılmasını sağlayan bir araç para 

politikası kararları alınırken yararlanılan veri setine dahil edilmiş olacaktır.  

Likidite koşullarının enflasyon telafisinin hesaplanmasında kullanılan tahvillerin 

fiyatlamasını günlük olarak kayda değer derecede değiştirmediğinden hareketle enflasyon 

telafisindeki değişimler büyük ölçüde enflasyon beklentileri ve belirsizliğine 

atfedilebilmektedir. Böylece, enflasyon telafisi aracılığıyla enflasyon sürprizleri, para politikası 

kararları ve para politikasına ilişkin açıklamalar gibi gelişmelerin enflasyon beklentileri ve 

belirsizliğine etkileri incelenebilmektedir. Ancak yine de çeşitli vakaların enflasyon telafisine 

etkileri analiz edilirken ihtiyatlı olmak amacıyla likidite göstergelerindeki gelişmelere ve tahvil 

fiyatlamalarını etkileyebilecek diğer koşullara da dikkat edilmesinde fayda bulunmaktadır.  
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