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Enflasyon Hedefleyen Gelişmekte Olan Ülkelerin Kriz 

Dönemindeki Faiz Kararları 

Barış Çınar Eray Yücel 

Merkez bankalarının politika tepkilerinin enflasyon dışı değişkenlerle bağıntılı bir 
görünüm arz etmesi küresel kriz döneminde dikkat çeken bir gelişme olmuştur. 

Enflasyon hedeflemesi rejimini benimsemiş gelişmekte olan ülkeleri inceleyen bu çalışma, 
faiz kararları ile enflasyon dışı unsurlar arasında kriz döneminde oluşan bağa rağmen, 
geleneksel tepki fonksiyonu değişkenlerinin önemini koruduğunu tespit etmektedir. 

 

During the global crisis, central banks’ policy reactions were somewhat 
associated with factors other than inflation. Focusing on inflation-targeting 

emerging market economies, this study documents that traditional variables are still 
important in explaining the monetary reaction functions of central banks, despite the 
emergence of a relationship between the policy rates and factors other than inflation during 
the crisis period. 

1.Giriş 

Gelişmiş ülkelerde 2007 yılında başlayan finansal çalkantı, Eylül 2008’de küresel 
piyasalara belirgin biçimde yayılmıştır. 2008 yılı son çeyreği ve 2009 yılı ilk çeyreği ülkelerin 
büyüme performanslarının dip yaptığı dönemler olmuştur.1 Krizle birlikte, gelişmiş ülke 

                                                 
1 Eylül 2008’de Lehman Brothers’ın iflası ile birlikte, korku endeksi (VIX) tarihi zirvelerini aşmış, ülkelerin yurt dışı borçlarının sigorta primleri (CDS 
oranları) en yüksek düzeylerine ulaşmış, GOÜ para birimlerindeki değer kaybı ve kur oynaklığı artmış, borsalar önemli değer kayıplarına 
uğramıştır. Çalkantı reel sektörü de içine almış, küresel ticaret hacmi çökmüş, sanayi üretim endeksleri hızla yavaşlamış, beklentileri ölçen satın 
alma yönetici endeksleri (PMI) kötüleşmiştir. Bunların arkasındaki ortak faktörün tüketici ve yatırımcı güvenindeki aşınma olduğunu belirtmek 
yanlış olmayacaktır. 
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merkez bankaları faiz indirimlerini ve diğer ek önlemleri gündemlerine almış; hükümetler 
zayıf iç talebi desteklemek amacıyla kapsamlı mali paketler hazırlamışlardır. Gelişmekte olan 
ülkelerin (GOÜ) merkez bankaları ise, ekonomilerinin henüz belirgin biçimde etkilenmemesi 
ve enflasyon oranlarının 2008 yılı son çeyreğine kadar artış eğiliminde olması nedeniyle faiz 
oranlarını artırmaya devam etmiş veya sabit tutmuşlardır. Eylül 2008’de, ülke risk primlerinin 
yükselmesi, kredi kanallarının tıkanması ve küresel ekonomik faaliyetin ciddi biçimde 
düşmesi ile, ülke ekonomilerinde resesyon hatta deflasyon korkusu yayılmaya başlamış ve 
enflasyon hedefleyen GOÜ merkez bankaları da faiz indirimi döngüsüne girmiştir. 

 
Grafik 1. İncelenen Ülkelerdeki Politika Faiz Oranlarının Değişimi * 
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* Dağılım aralığı: en yüksek - en düşük bandı, Medyan: Ortanca değer, Kırmızı kesikli çizgiler: ortalama±1 standart sapma 
ve ortalama±2 standart sapma aralıkları  

Kriz döneminin likidite ve mali genişleme tedbirleri kadar ilgi çeken bir gelişme, fiyat 
istikrarını temel düsturları sayan merkez bankalarının enflasyon dışındaki gelişmelere karşı 
politika tepkisi geliştirdikleri algısını yaratmalarıdır. Bu gözlemden hareketle, çalışmada on 
dört merkez bankasının 2006-2009 dönemindeki faiz kararları (Grafik 2) incelenmektedir.2 

Yapılan inceleme, (1) para politikası tepki fonksiyonunun geleneksel değişkenleri olan 
enflasyonun hedeften sapması ve çıktı açığının istatistiksel anlamlılığını hemen her durumda 
koruduğuna, (2) daha yüksek faiz değişimi getiren kararların bunların dışındaki unsurlarla 
daha bağıntılı olduğuna işaret etmektedir. Buradan hareketle, incelenen merkez bankalarının 

                                                 
2 Brezilya, Şili, Kolombiya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, İsrail, Kore, Meksika, Peru, Filipinler, Polonya, Romanya, Güney Afrika ve Türkiye. Ülke 
seçiminde, ülkenin GOÜ olması ve enflasyon hedeflemesi yanında, veri kısıtlarının ihmal edilebilir olması dikkate alınmıştır. İncelemenin 2006 
yılından başlaması, küresel likiditedeki türbülansın bu yıla kadar uzanmasından kaynaklanmaktadır. 
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enflasyon hedeflemesi geleneğinden kopmaksızın krizin olumsuz etkilerini karşılayabildikleri 
söylenebilmektedir. Modelleme yaklaşımı izleyen bölümde, sonuçlar üçüncü bölümde 
sunulmaktadır. 

 
Grafik 2. Örneklemdeki Ülkelerde Faiz Kararları (yüzde) 
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* Temmuz 2007’den başlanarak, her ay itibarıyla son 18 aya ait indirim, sabit tutma ve artırım kararları sayılmış, 
sayımlar toplam karar sayısının yüzdesi olarak sunulmuştur.  

2.Veri Kümesi ve Model 

2.1.Örneklem ve Değişkenler 

Zaman ekseninde veri kümesi Şubat 2006’dan Aralık 2009’a uzanmakta, tahminler söz 
konusu örneklem döneminin tümü kullanılarak üretilmektedir. Analizde aşağıdaki veri grupları 
dikkate alınmıştır3: 

Enflasyon: Enflasyonun hedeften sapması. 

İktisadi faaliyet: Yurtiçi faaliyet, yurtiçi çıktı açığı üzerinden, iktisadi faaliyetin yurtdışı 
bağlantıları ise ihracat ve Satınalma Yöneticileri Endeksi üzerinden okunmaktadır. 

Küresel risk algısı: Küresel risk algısı (iştahı) VIX ve VIX oynaklığı ile, ülkelere has 
özellikler ise Kredi Temerrüt Takas primi ile ölçülmektedir. 

                                                 
3 ION: Para politikası faiz oranı (yıllık, yüzde); INF: Tüketici fiyat enflasyonu (yıllık, yüzde); TRG: Hedef enflasyon oranı (yıllık, yüzde), IPGAP: 
Sanayi üretim endeksinin trendinden sapması ile ölçülen çıktı açığı (yüzde). EXGAP: İhracatın trendinden sapması (yüzde), PMIGAP: Satınalma 
Yöneticileri Endeksinin (gelişmiş ve gelişmekte olan ülke endekslerinin aritmetik ortalaması) trendinden sapması (yüzde), VIX: Chicago Opsiyon 
Borsasınca S&P 500 hisse opsiyon fiyatları kullanılarak oluşturulan endeks piyasanın "beklenen volatilitesini" ölçmektedir. Endeksin yukarı (aşağı) 
yönlü hareketi oynaklığın arttığını (azaldığını) göstermektedir; VIXVOL: VIX endeksinin ay içi oynaklığı, CDS: ABD doları cinsinden 5 yıllık kredi 
temerrüt takas primi; NERDEP: ABD doları karşısındaki nominal döviz kuru değer kaybı (yüzde); NERVOL: ABD doları karşısındaki nominal döviz 
kurunun ay içi oynaklığı, RERGAP: Bank of International Settlements tarafından hesaplanan TÜFE bazlı reel döviz kurunun trendinden sapması 
(yüzde). Açık veya trendden sapma formunda tanımlanan değişkenler, ilgili seri (gerekirse) mevsimsellikten arındırıldıktan (Census-X12) sonra 
logaritmik formda Hodrick-Prescott filtresinden geçirilerek, ay içi oynaklık değerleri ise, ilgili serinin günlük değerlerinin ay içi standart sapması 
hesaplanarak elde edilmiştir. 
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Finansal piyasalar: Yurtiçi finansal piyasalardaki gidişat nominal döviz kurunun 
değişimi ve oynaklığı ile reel döviz kuru üzerinden okunmaktadır. 

İlk iki veri grubu, enflasyon hedefleyen merkez bankalarına yönelik değerlendirmelerde 
hemen her zaman yer alan değişkenlerden oluşmaktadır. Para politikası tepki fonksiyonu 
sadece enflasyonun hedeften sapmasını ve çıktı açığını içerecek biçimde tasarlandığında 
Taylor’un (1993) formüle ettiği politika kuralını yansıtmaktadır.4 Üçüncü ve dördüncü 
gruplarda yer alan değişkenler, merkez bankalarının karar alma süreçlerinde izledikleri 
göstergeler olup, bu değişkenlere tepki fonksiyonunda yer verilerek genişletilmiş (veya 
güçlendirilmiş) bir ampirik tepki fonksiyonu elde edilmektedir. 

2.2.Tahmin Egzersizi 

Bağımlı değişken y , ülkelerin para politikası faiz oranı kararlarından, x  25 baz puanın 
pozitif tam katı olmak üzere, denklem 1’deki gibi elde edilmektedir: 

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧
=ity

0, Politika faiz oranındaki değişim x− ’e eşit veya altında ise (faiz indirimi)  
1, Politika faiz oranındaki değişim x−  ile x  arasında ise (sabit faiz) (1) 
2, Politika faiz oranındaki değişim x ’e eşit veya üstünde ise (faiz artırımı)  

Örneklemek gerekirse, x = 50 bps olarak alındığında, 50 baz puan ve üzerindeki faiz 
indirimleri için bağımlı değişken 0, 50 baz puan ve üzerindeki faiz artırımları için bağımlı 
değişken 2 değerini almakta, bu iki durumun arasında kalan durumlar ise faizin sabit kaldığı 
durumlar olarak değerlendirilmektedir. Buna göre, x = 50 bps için 25 baz puanlık bir faiz 
indirimi veya artırımı faizin sabit bırakılması olarak ele alınmakta ve bağımlı değişkenin 
değeri 1 olarak atanmaktadır. y’nin değerinin artması para politikasının sıkılaşmasına karşılık 
gelmektedir.5 Sıralı ve kategorik bir değişken olarak böylece tanımlanan y ’nin diğer 
değişkenlerle ilişkisi, i  ülkeleri ve t  ayları temsil etmek üzere, 

ititit eXy += β  (2) 

ifadesi üzerinden incelenmektedir. İfadede, faiz kararları y , model katsayıları β  vektörü, 
açıklayıcı değişkenler ise itX matrisi ile gösterilmiştir. Denklem 2, sıralı probit yöntemi ile 
tahmin edilmektedir.6 En yüksek olabilirlik (maximum likeliood) kriterine göre tahmin edilen 
sıralı probit (ordered probit) modelinde, bir değişkenin anlamlı pozitif [negatif] bir katsayı 
tahminine sahip olması, değişkendeki bir artışın bağımlı değişkenin daha yüksek bir kategori 
değeri alması olasılığını artış [azalış] yönünde etkilemesi ile eşdeğerdir. Burada, para 
politikasının göreli sıkılaşması y’nin artan değerleri ile tanımlanmakta, bir değişkenin anlamlı 
                                                 
4 Taylor (1993, s.202, denklem 1) kuralı, r politika faiz oranı, p önceki yılın fiyat enflasyonu ve y çıktı açığı olmak üzere, r=p+0.5y+0.5(p-2)+2 
şeklindedir.  
5 Bağımlı değişkenin tanımlanmasında faiz indirim veya artırımlarının orijinal değerleri kullanılmakta, indirim veya artırımın ciddiyet seviyesi faiz 
kararının mutlak değeri ile ölçülmektedir. Bu yaklaşım Grafik 1’de sunulan faiz gelişmeleri ile uyumludur. İzleyen çalışmalarda faiz kararlarının 
göreli öneminin ele alınması da söz konusu olabilecektir. 
6 Sınırlı bağımlı değişken (limited dependent variable) modellerinin para politikası tepki fonksiyonunun tahmininde kullanılması ile ilgili olarak bkz. 
Eichengreen, Watson ve Grossman (1985) ve Genberg ve Gerlach (2004). 
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pozitif [negatif] bir katsayı tahminine sahip olması halinde, değişkendeki bir artış para 
politikasının sıkılaşması olasılığına artış [azalış] yönünde etki etmektedir. 

Sıralı probit yönteminin tercih edilmesinin ardında, (I) indirim, sabit tutma, artırım 
kararlarının aynı modelde ele alınması isteği ve (2) indirim, sabit tutma, artırım kategorilerinin 
farklı sınır değerleri ile oluşturulması isteği yatmaktadır. Merkez bankalarının politika faiz 
oranı değişikliklerinin kesikli bir tanım kümesinde yer alması yöntem tercihini ayrıca destekler 
niteliktedir. 

Tablo 1: Değişkenlerin Korelasyon Değerleri 
INFTRG
Enflasyonun hedeften sapması

INFTRG

IPGAP
Çıktı açığı

0,2102 IPGAP2

EXGAP
İhracatın trendinden sapması

0,4052 0,1109 EXGAP

PMIGAP
Satınalma yöneticileri endeksinin trendinden sapması

‐0,1901 0,5133 ‐0,4576 PMIGAP

VIX
VIX endeksi

0,2535 ‐0,2555 0,4188 ‐0,6815 VIX

VIXVOL
VIX endeksinin ay içi oynaklığı

0,2459 ‐0,1101 0,4382 ‐0,4975 0,8338 VIXVOL

CDS
CDS primi

0,4565 ‐0,3066 0,2278 ‐0,5050 0,5939 0,4228 CDS

NERDEP
Nominal döviz kuru değer kaybı

‐0,3615 0,3210 ‐0,0804 0,3617 ‐0,3240 ‐0,2057 ‐0,4551 NERDEP

NERVOL
Nominal döviz kurunun ay içi oynaklığı

0,3136 ‐0,1448 0,3162 ‐0,4229 0,5826 0,5373 0,3950 ‐0,3475 NERVOL

RERGAP
Reel döviz kurunun trendinden sapması

‐0,0520 0,3807 ‐0,0045 0,4601 ‐0,3126 ‐0,2333 ‐0,3446 0,5750 ‐0,3096

Para politikası kararlarının diğer değişkenlerle bağıntısının istatistiksel anlamlılığı, x ’in 
kademeli olarak artırıldığı bir tahmin egzersizi üzerinden okunmaktadır. Egzersizde, x  25 baz 
puanlık kademelerle artırılmakta, her x  için y  yeniden tanımlanmakta, modeller yeniden 
tahmin edilmekte ve değişkenlerin geleneksel istatistiksel anlamlılık seviyelerinden (%1, %5, 
%10) hangisinde olduğu not edilerek sonuçlar Grafik 3’teki gibi görselleştirilmektedir.7 

Grafik 3’e göre, önceki aydaki faiz değişimi (düzleştirme terimi) tüm modellerde ve x ’in 
tüm değerleri için istatistiksel olarak anlamlıdır. Enflasyonun hedeften sapması x≤75 bps için, 
çıktı açığı ise model-II dışındaki tüm modellerde x ’in tüm değerleri için istatistiksel anlamlılık 
taşımaktadır. 

                                                 
7 Katsayı tutarlılığı (consistency) Huber-White düzeltmesi ile sağlanmıştır. Çoklu eş doğrusallığı (multicollinearity) sınırlamak için korelasyonları 
mutlak değerce 0.50’yi aşan değişkenler (Tablo 1) aynı modele aynı anda dahil edilmemiştir. Grafik 3’te yer alan modeller bu kurala uyularak 
oluşturulabilen en geniş kapsamlı modellerdir. Otokorelasyonu (autocorrelation) engellemek için ise, politika faiz oranının önceki aydaki değişimine 
açıklayıcı değişkenler arasında yer verilmiştir. 
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Grafik 3. Faiz Değişiminin Boyutu ve İstatistiksel Anlamlılık* 

x= 25 50 75 100 125 150 175 200 225

Geçen aydaki politika faiz değişimi + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Enflasyonun hedeften sapması - - -
Çıktı açığı + + + + + + + + + + + + + +

25 50 75 100 125 150 175 200 225

Geçen aydaki politika faiz değişimi + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Enflasyonun hedeften sapması + +
Çıktı açığı + + + + + + + + + + + +
İhracatın trendinden sapması + +
VIX endeksi - - - - - -
Nominal döviz kuru değer kaybı - - - - - - - -
Nominal döviz kurunun ay içi oynaklığı + + + + + + + + + + + +

25 50 75 100 125 150 175 200 225

Geçen aydaki politika faiz değişimi + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Enflasyonun hedeften sapması + + + +
Çıktı açığı + + + + + + + + + + + + + + + + + +
İhracatın trendinden sapması - - - - - - - -
VIX endeksinin ay içi oynaklığı - - + +
CDS primi - - - - + +
Nominal döviz kuru değer kaybı - - - - - - - -

25 50 75 100 125 150 175 200 225

Geçen aydaki politika faiz değişimi + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Enflasyonun hedeften sapması + + + +
Çıktı açığı + + + + + + + + + + + + + + + + + +
İhracatın trendinden sapması - - - - - - - -
VIX endeksinin ay içi oynaklığı - - + +
CDS primi - - - -
Reel döviz kurunun trendinden sapması - - - - - - - - - -

25 50 75 100 125 150 175 200 225

Geçen aydaki politika faiz değişimi + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Enflasyonun hedeften sapması + + + +
Çıktı açığı + + + + + + + + + + + + + + + + + +
İhracatın trendinden sapması
CDS primi - - - - + +
Nominal döviz kuru değer kaybı - - - - - - - -
Nominal döviz kurunun ay içi oynaklığı + + + + + + + +

25 50 75 100 125 150 175 200 225

Geçen aydaki politika faiz değişimi + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Enflasyonun hedeften sapması + + + +
Çıktı açığı + + + + + + + + + + + + + + + + + +
İhracatın trendinden sapması - -
CDS primi - - - -
Nominal döviz kurunun ay içi oynaklığı + + + +
Reel döviz kurunun trendinden sapması + + + + + + + +

İstatistiksel anlamlılık: %1 %5 %10

I

VI

II

III

IV

V

Para politikası kararlarının diğer değişkenlerle bağıntısının istatistiksel anlamlılığı, x’in kademeli olarak artırıldığı bir tahmin egzersizi üzerinden 
okunmaktadır. Egzersizde, x 25 baz puanlık kademelerle artırılmakta, her x için y yeniden tanımlanmakta, modeller yeniden tahmin edilmekte ve 
değişkenlerin geleneksel istatistiksel anlamlılık seviyelerinden (%1, %5, %10) hangisinde olduğu not edilmektedir. (+) ve (-) işaretleri ilgili aralıktaki 
katsayı işaretini göstermektedir. 

Para politikası tepki fonksiyonunun geleneksel formunun dışında kalan ihracatın 
trendinden sapması, VIX endeksi, VIX endeksinin ay içi oynaklığı, nominal döviz kuru değer 
kaybı, nominal döviz kurunun ay içi oynaklığı, CDS primi ve reel döviz kurunun trendinden 
sapması ise geleneksel tepki fonksiyonu değişkenleri kadar düzenli bir kalıp içinde 
olmamakla birlikte istatistiksel anlamlılık taşımaktadır. CDS primi x’in kıyasla küçük 
değerlerinde anlam kazanırken, nominal döviz kurunun değer kaybı x≤125 bps için, nominal 
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döviz kurunun ay içi oynaklığı 125 bps≤x≤225 bps için, VIX endeksi x≤100 bps için, ihracatın 
trendinden sapması 75 bps≤x≤175 bps için ve reel döviz kurunun trendinden sapması 175≤x 
için istatistiksel anlamlılık göstermektedir. VIX endeksinin ay içi oynaklığı herhangi bir düzen 
arz etmemektedir.8 

3.Sonuç 

Başlarken belirtildiği gibi, kriz döneminde piyasaları canlı tutmayı hedefleyen likidite ve 
mali genişleme tedbirleri kadar ilgi çeken diğer bir gelişme, fiyat istikrarını temel düstur sayan 
merkez bankalarının enflasyon dışı unsurlara karşı politika tepkisi geliştirdikleri algısını 
yaratmalarıydı. Enflasyon üzerinde artış yönlü baskıların olmadığı ve beklentilerin de 
ekonomik faaliyette kısa-orta vadede enflasyona işaret etmediği bir kurgu içinde, merkez 
bankalarının temel kaygısının finansal istikrara doğru kayması ve enflasyon dışı gelişmelere 
karşı tepki geliştirdikleri algısı bir yanılsama değildir. Ancak asıl önemli olan, söz konusu 
algının baskın olup olmadığını, diğer bir deyişle geleneksel para politikası tepki biçimlerinin 
yok olup olmadığını anlamaktır. 

Anılan soruların cevabı, on dört merkez bankasının Şubat 2006 – Aralık 2009 
dönemindeki verileri kullanılarak faiz kararlarının rakamsal büyüklüğü ile seçilmiş iktisadi 
göstergeler arasındaki tahmin edilmiş ilişkide aranmıştır. Yapılan inceleme, kriz döneminde 
alınan ve daha yüksek faiz değişimi getiren kararların enflasyon dışı unsurlarla nedenselliğini 
olmasa da bağını ortaya koymaktadır. Buna göre, para politikası tepki fonksiyonunun 
geleneksel değişkenlerinin önemlerini kriz döneminde de koruduğu, diğer değişkenlerin ise 
büyük boyutlu faiz değişiklikleri ile örtüşme gösterdiği söylenebilmektedir. Enflasyon ve çıktı 
açığı dışında çalışmada ele alınan değişkenlerin enflasyonun gelecekteki seyri konusunda 
politika yapıcılara önemli bilgiler sunduğu ve bu değişkenlere verilen tepkinin, en azından 
belli bir bölümünün, gelecek dönemdeki enflasyona verilen bir tepki olabileceği 
unutulmamalıdır. 

                                                 
8 Yürütülen tahmin egzersizinin muhtemel bir içsellik sorununu ele almadığı vurgulanmalıdır. Okuyucunun Grafik 3’te sunulan bulguları bu bilgi 
ışığında değerlendirmesinde fayda görülmektedir. 
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