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Özet

Enflasyonun süresi ve nitelikleri açısından dünya genelinde özel bir konuma 
sahip olan Türkiye, enflasyonla mücadelede başarısız olması yanında 
enflasyonla yaşama başarısını da göstermiştir. Dolayısıyla, kaynakları, türleri, 
süresi ve sonuçları açısından Türkiye’deki enflasyon araştırmacılar için özel 
olanaklar sunmaktadır. 
Bu özel olanaklardan birini kullanmaya çalışan makalemizin amacı, ülkemizde 
enflasyonun sektörel kaynaklarının değerlendirilmesi ve iç ticaret hadlerinin 
gelişiminin incelenmesidir. Enflasyonun sektörel kaynaklarının ve buradan da 
sektörler arası kaynak aktarımının yönünün belirlenmesinin sadece enflasyonla 
mücadele açısından değil aynı zamanda reel ekonomiye yönelik politikaların 
şekillendirilmesinde de katkı sağlayacağını ve çalışmamızın özellikle bu 
boyutuyla önem taşıdığını düşünmekteyiz.
Bu amaç ve bakış açısı çerçevesinde üç bölümden oluşan çalışmamızın ilk 
bölümünde enflasyonun Türkiye özelinde bütüncül bir analizi yapılmış, ikinci 
bölümde sektörel deflatörler, Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) ve Tüketici 
Fiyatları Endeksi(TÜFE) kullanılarak enflasyonun sektörel kaynakları ortaya 
konulmuştur. Üçüncü ve son bölümde ise yine deflatörler ve TEFE aracılığıyla 
iç ticaret hadlerinin değişimi değerlendirilmiş, sektörler arası kaynak aktarımının 
yönü belirlenmeye ve bazı politika önerileri geliştirilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar kelimeler; Enflasyon,	Türkiye’de	enflasyon,	İç	ticaret	hadleri	

Abstract
Having a world wide special status with respect to the duration and the 
characteristics of the inflation, Turkey has not only failed to defeat it, but also 
succeeded to live with it. Therefore, the inflation being experienced in Turkey 
presents exceptional opportunities to the researchers regarding its sources, 
varieties, length and the results.
The objective of the present article in which it is tried to use one of these unique 
prospects is to analyze the sector based causes of the inflation in the country 
and to examine the evolution of the internal terms of trade. We believe that, 
determination of the sector-wise sources of the inflation and thus the direction 
of the resource transfers among the sectors of the economy will not only serve 
for the battle against the inflation but also would contribute to the tailoring of 
the policies aiming at the real economy. The present paper is deemed to be 
important specifically at this dimension.
Within the framework of this objective and from this point of view, the study 
consists of three main sections. In the first section, a holistic analysis of the 
inflation in Turkey’s case has been carried out. In the second section, sector 
based sources of the Turkish inflation have been put forward using deflators 
per each sector, the Whole Sale Price Index (TEFE) and the Consumer Price 
Index (TÜFE). In the third and the last section, and again using the deflators and 
TEFE, evolution of the internal terms of trade has been examined in a search for 
determining the direction of the resource transfers among different sectors, and 
some policy suggestions have been proposed.
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Birçok ülkede enflasyon, uzun yıllar boyunca, temel 
ekonomik sorunların başında gelmiştir. Ancak, 
yarattığı olumsuz sonuçlara bağlı olarak, özellikle 
gelişmiş ülkeler, enflasyonla mücadeleyi öncelikli 
sorun olarak görmüş ve kararlı politikalar sonucu, 
gelişmiş olmanın avantajlarıyla birlikte, enflasyonu 
tek haneli rakamlarda tutabilmeyi başarmışlardır. 
Yetersiz beşeri ve maddi sermayeleri ile kalkınma 
sürecini hızlandırmayı amaçlayan gelişmekte olan 
ülkeler ise göreli olarak daha yüksek enflasyonla 
karşı karşıya kalmışladır. Bu durum gelişmekte olan 
ülkelerde kaynak dağılımının fiyat mekanizmasına 
dayalı olarak gerçekleşmesini güçleştirmesinin 
yanında, dünya genelinde de başta küresel kaynak 
dağılımı ve dış ticaret hareketleri üzerinde olmak 
üzere bazı olumsuzluklar yaratmıştır. 

Türkiye ise 30 yılı aşkın bir süredir yüksek oranlı 
enflasyonla yaşayan tek ülke konumundadır 
(www.unctad.org-12.04.2007). Gerek ekonomi 
literatüründe gerekse dünya pratiğinde benzer bir 
durumun bulunmaması ülkemizde enflasyona farklı 
bir gözle bakılması gereğini ortaya koymaktadır. 
Bu durum ülkemizde bir taraftan gelir dağılımının 
bozulmasına neden olurken diğer taraftan, yapısal 
zorunluluklarla birlikte, dış ticaret açıklarını 
artırmakta ve de fiyat mekanizmasının malların 
göreli ve mutlak kıtlığını yansıtması suretiyle 
kaynak dağılımında etkinliğin sağlanmasını 
da engellemektedir. Bunun yanında spekülatif 
faaliyetlerin ve rant alanlarının daha cazip hale 
gelmesiyle, reel yatırım ve üretim artışında önemli 
sorunlar yaşanmaktadır.  

Uzun süreli yüksek oranlı enflasyonun önemli 
sonuçlarından birisi ise nispi fiyatların, reel 
gerekçelerden bağımsız olarak bozulmasına neden 
olabilmesi, sektörler arası kaynak aktarımının 
yönü ve düzeyini değiştirebilmesidir. Bu çalışmada 
Türkiye’de 1980 sonrası dönemde yaşanan yüksek 
oranlı enflasyonist sürecin sektörel kaynakları ve 
iç ticaret hadleri boyutundan yarattığı sonuçlar 
değerlendirilecektir.

1. Türkiye’de Enflasyonun Gelişimi 

Ülkemizde 30 yılı aşkın bir süredir yüksek 
oranlı enflasyon yaşanmaktadır. 2004 sonrası 
dönemde, bazı enflasyon göstergeleri itibariyle 

tek haneli rakamlara gerilemiş olsa da, bunun 
sürdürülebilirliğine ilişkin olarak sorunlar 
bulunmaktadır. Kuşkusuz bu durum, enflasyonun 
ülkemiz özelinde adeta “genetik” bir nitelik 
kazanması kadar, yapısal ekonomik sorunlarla da 
ilgilidir. 

Aşağıdaki grafikte TÜFE endeksindeki değişmeler 
kullanılarak uzun dönemli olarak enflasyonun 
gelişimi verilmiştir. Buna göre, ülkemizde 
1939–1949 döneminde yıllık enflasyon ortalama 
olarak yüzde 14,3 iken, 1950–1959 döneminde 
yüzde 8,8’e gerilemiştir. 1939–2006 döneminde 
en düşük ortalama enflasyon 1960–1969 yılları 
arasında (yüzde 4,4 ile) gerçekleşmiştir. İzleyen 
dönemlerde giderek yükselen enflasyon, ortalama 
olarak, 1980–1989 döneminde yüzde 50,7; 
1990–2006 döneminde ise yüzde 57,1 düzeyine 
ulaşmıştır. Bu veriler, enflasyonu düşürme 
konusundaki başarısızlığın, enflasyonun daha 
yüksek platolara yerleşmesine zemin hazırladığını 
ortaya koymaktadır.

Ancak, Türkiye özelinde enflasyon açısından ilginç 
olan bir diğer durum, başta bazı Latin Amerika 
ülkeleri olmak üzere uzun süreli enflasyon yaşayan 
ülkeler gibi, hiper enflasyon sürecine girilmemiş 
olmamasıdır. Kanımızca bu durum, Türkiye’de 
enflasyonla mücadeleyi zorlaştırmaktadır. Çünkü 
hiper enflasyon yaşanmış olsaydı, ekonomik 
birimlerin enflasyonla mücadeleye vereceği destek 
çok daha güçlü olabilirdi.

Çalışmamızın inceleme dönemini oluşturan 
1980 sonrasına ilişkin enflasyon göstergeleri 
olarak Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE), 
Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ve GSMH 
deflatörlerindeki değişim oranları kullanılacaktır. 
Ayrıca, 1980 sonrası dönemde enflasyonun 
gelişiminin, büyüme stratejileri ve/veya politika 
eksenlerine bağlı olarak, üç alt dönem halinde 
değerlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bunlar; 
ihracata yönelik büyüme stratejinin ön planda 
olduğu 1980–89 dönemi, popülizmin yoğun olarak 
kullanıldığı ve spekülatif dış kaynak kullanımlı 
büyümenin sağlanmaya çalışıldığı 1990-99 
dönemi ve tamamen IMF kontrolünde geçen ve 
enflasyonla mücadelenin ön plana çıkarıldığı 2000 
sonrası dönemdir. 

1980-89 dönemi incelendiğinde, 1980-83 arası 
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askeri yönetim döneminde enflasyonla mücadelede 
kısmi bir başarının elde edildiği ve yüzde 20’ler 
düzeyine çekildiği görülmektedir. Ancak, 1984 
yılından itibaren enflasyon yeniden artış eğilimine 
girmiş, politik konjonktürün hareketli olduğu 
1988-89 döneminde yüzde 60-70 düzeylerine 
yükselmiştir. Bu dönemde ortalama enflasyon 
TEFE’de yüzde 47, TÜFE ve GSMH deflatöründe 
ise yüzde 50 düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Siyasi açıdan istikrasızlığın yoğun olduğu, 1994 

yılında Türkiye’de, 1997-98 yıllarında ise küresel 
düzeyde ekonomik krizin yaşandığı 1990-99 
döneminde enflasyon bir üst platoya yerleşmiştir. 
Nitekim 1994 yılında enflasyonda Cumhuriyet 
döneminin rekoru (TEFE için yüzde 149, TÜFE 
için yüzde 125, Deflatör için yüzde 107 ile) kırılmış, 
siyasi istikrarsızlık-ekonomik istikrarsızlık-
yeniden siyasi istikrarsızlık şeklinde birbirini 
sürekli besleyen bir kısır döngüye girilmiştir. 
Bunun sonucunda dönem ortalaması olarak 
enflasyon yüzde 70-80 düzeylerine yükselmiştir. 
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Tablo: 1 Enflasyon Oranlarının Gelişimi (%)
YILLAR TEFE TÜFE DEFLATÖR
1980 98,8 115,6 89,6
1985 41,6 45,0 52,9
1989 62,3 64,3 75,5
1990 48,6 60,4 57,6
1995 65,6 76,0 87,2
1999 62,9 68,8 55,8
2000 32,7 39,0 50,9
2005 2,6 7,7 5,3
2006 11,6 9,7 11,7
1980-1989 47,3 50,8 50,4
1990-1999 73,8 78,8 73,3
2000-2006 27,7 26,0 28,5
1980-2006 52,0 54,7 53,2

Kaynak: TÜİK

1980-99 döneminde enflasyonla mücadelede 
başarısız olan Türkiye, 2000 yılında IMF’nin 
desteği ve yönlendirmesi ile üç yıllık dönemi 
kapsayan bir dezenflasyon programını uygulamaya 
koymuştur. Programda enflasyon ve mücadelesine 
ilişkin başlıca şu görüşlere yer verilmektedir; 
“Enflasyon, son 25 yıldır Türkiye’nin ekonomik 
performansını farklı açılardan zayıflatmıştır. 

Bunun en belirgin etkisi, ekonomik büyümede 
yaşanan istikrarsızlıktır. Hızlı ekonomik gelişme 
dönemlerini aynı hızda ekonomik faaliyetlerdeki 
azalış dönemleri izlemiştir. Fakat enflasyonun 
ekonomik ve sosyal etkileri daha da fazla 
olmuştur…  Enflasyon Türk Lirasına olan güveni 
sarsarak, yüksek ve istikrarsız nominal ve reel 
faizlere de neden olmuş, bu da toplum üzerinde 
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24 dramatik sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Spekülatif 
ve arbitraj faaliyetleri giderek daha fazla 
kaynağı çekmiş ve mali piyasalar ile kurumların 
işleyişlerini bozmuştur… Programımız üç temel 
unsura dayanmaktadır : programın başlangıcında 
kamu sektörü temel fazlasının mümkün olduğunca 
yüksek tutulması, yapısal reformlar ve tutarlı 
gelir politikaları ile desteklenmiş sıkı döviz kuru 
taahhütleri…” (www.hazine.gov.tr/duyuru/sb_
turkce.htm, 03.05.2007)

Teknik olarak oldukça güçlü görünen bu ekonomik 
programda 2000 yılı için öngörülen enflasyon 
oranı tutturulamazken, döviz sepetindeki (1 Dolar 
+0,77 Euro) artış hedefi yakalanmış, böylece aşırı 
değerli durumuna gelen TL’ye bağlı olarak dış 
ticaret ve cari işlemler açığı rekor kırmıştır. Kasım 
2000’de yaşanan likidite krizinin de beslediği 
devalüasyon beklentisine, Şubat ayındaki olumsuz 
siyasi gelişmelerin de eklenmesiyle sıcak para 
çıkışı ve buna bağlı büyük oranlı devalüasyon 
(depresiasyon) gerçekleşmiş ve Türkiye ekonomisi 
çok ciddi bir çöküş yaşamıştır. Böylece 2000 
yılında, hedef tutturulamamış olsa da, yüzde 60-
70’lerden yüzde 30’lara gerileyen enflasyon, 
yeniden yüzde 70-80 düzeylerine yükselmiştir. 

Kriz sonrası artan işsizlik ve daralan talebin 
etkisiyle talep enflasyonunda belirgin bir gerileme 
yaşanırken, yüksek reel faizler ile dünya enerji ve 
hammadde (demir-çelik, bakır vb.) fiyatlarındaki 
büyük oranlı artışlar maliyet enflasyonunu 
körüklemiştir. Ancak, yetersiz talep girişimcilerin 
kar marjlarını düşürmeleri zorunluluğunu getirmiş 
bu nedenle yüksek reel faizlerin enflasyon 
üzerindeki artırıcı etkisi sınırlı kalmıştır. Bu arada 
yüksek reel faizlerin, dünyada yaşanan likidite 
bolluğu ve düşük faiz konjonktürünün de etkisiyle,  
spekülatif kısa vadeli yabancı portföy yatırımlarını 
(sıcak para) Türkiye’ye çekmesi, buna bağlı olarak 
döviz kurlarında nominal ve dolayısıyla büyük 
bir oranda reel gerileme yaşanması enflasyonun, 
yapay da olsa, TL cinsinden ucuzlayan ithal girdi 
fiyatları nedeniyle, düşmesine imkan vermiştir. Bu 
süreçte göreli olarak daha düşük faizle dışarıdan 
borçlanma imkânı bulan bankalar ve özel reel 
kesimin bu fırsatı, kur riski alma pahasına da olsa 
fazlasıyla kullanması da, ülkede döviz bolluğu ve 
kurlarda düşmeye katkı sağlamıştır. 

Bu gelişmeler sonucunda enflasyon, 1971 yılından 
sonra yani 34 yıl sonra ilk kez 2004 yılında tek haneli 

rakamlara gerilemiştir. Ancak, 2006 yılının Mayıs 
ve Haziran aylarında yaşanan 4-5 milyar dolarlık 
sıcak para çıkışı sonu aylık enflasyonun yüzde 
4 düzeyine yükselebilmesi ve 2006 yılı sonunda 
yıllık enflasyonun tekrar iki haneli rakamlara 
ulaşması tek haneli enflasyonun sürdürülebilirliği 
konusundaki endişeleri artırmıştır. Ülkemizde 70 
milyar doları aşkın miktarda sıcak para bulunması 
ve sadece 4-5 milyar dolarlık çıkışın enflasyonu 
sıçratabiliyor olması üzerinde önemle durulması 
gereken bir noktadır. 

Bununla beraber 2000-2006 döneminde enflasyon, 
1980 sonrasının en düşük düzeylerine gerilemiştir. 
Nitekim, bu dönemde ortalama enflasyon yüzde 
26-28 düzeyinde kalmıştır.

1980-2006 yıllarını kapsayan 27 yıllık dönemde ise 
ortalama enflasyon TEFE’de yüzde 52, TÜFE’de 
yüzde 54, GSMH deflatöründe ise yüzde 53 
düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu veriler ülkemizde 
enflasyonun kökleşmesi ve ekonomik birimlerin 
adeta bir “davranış özelliği” haline gelmesinin 
gerekçesini ortaya koyması bakımından önem 
taşımaktadır. 

2.  Türkiye’de Enflasyonun Kaynakları

Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli ve yüksek 
oranlı fiyat artışları olarak tanımlanan enflasyonun 
kullanılan kriterlere göre farklı şekilde 
sınıflandırıldığı görülmektedir. Çalışmamızın 
konusu itibariyle kaynakları açısından ele 
alındığında enflasyonun talep ve maliyet olmak 
üzere iki türü bulunduğu görülmektedir (Eğilmez, 
Kumcu, 2002:113). Talep enflasyonu tüketim 
harcamalarındaki artıştan kaynaklanır. Bunun 
olabilmesi ise para arzının, bir şekilde, artmasına 
bağlıdır. 

Maliyet enflasyonu, üretimde girdi olarak 
kullanılan mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki artış 
sonucu bu girdiler kullanılarak üretilen mal ve 
hizmetlerin fiyatlarının da sürekli artış sürecine 
girmesiyle ortaya çıkar. Hammaddeler, ithal 
girdiler, işgücü ve toprak (arazi) enflasyonist 
etki yaratma potansiyeli yüksek olan girdilerdir. 
Maliyet enflasyonunda özellikle ücret artışı-
enflasyon-yeniden ücret artışı talebi şeklindeki 
sarmal dikkati çekmektedir (Munday, 1996:2008) 
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fiyat veya kar enflasyonundan da söz edilmektedir 
(Yılmaz, 1982:i). Bu enflasyon türü ise bazı 
kesimlerin ürettikleri mal ve hizmetleri gerçek 
piyasa değerinin üzerinde satarak gelirlerini 
artırması ve buna bağlı olarak talebin artarak 
enflasyona neden olması şeklinde tanımlanabilir. 
Bu enflasyon türleri birbirinden tamamen 
bağımsız değildir. Ekonomi enflasyonist bir sürece 
girdiğinde her üç kanaldan da beslenerek fiyatlar 
genel düzeyini yükseltir(Yıldırım, Karaman, 
2003:324). 

Ekonomi literatüründe hemen hemen bütün 
ekonomistlerin görüş birliğine vardığı nokta, 
enflasyon ile parasal büyüklükler arasındaki 
ilişkidir. Enflasyonu başlatan olay ne olursa olsun, 
enflasyonu sürdüren para arzının gereğinden fazla 
artmasıdır. Ülkelere ve dönemlere göre değişen 
de, para arzındaki artışa yol açan nedenlerin 
farklılığıdır. Ancak, enflasyon yerleştikten ve 
ekonomide geniş bir “endeksleme” başladıktan 
sonra para arzı ile enflasyon arasındaki ilişki 
zayıflamaktadır. Bu nedenle kronik enflasyonda 
para arzının kontrol altında tutulması tek başına 
enflasyonu önlemede yeterli olamamaktadır. 

Yukarıdaki tanımlar çerçevesinde genel olarak 
enflasyonun kaynaklarını(Uysal, Mazgit, 
1997:24);

• Arzın talebi karşılayacak düzeyde artmasını 
engelleyen ve/veya daha yüksek üretim 
maliyetlerine neden olan faktörler (piyasa yapıları, 
enformasyon eksikliği, hammadde eksikliği, döviz 
darboğazı, ithal girdilerin fiyatlarında ortaya çıkan 
ani ve yüksek artışlar vb.); 

• Toplam talebin ekonomide üretilen mal ve 
hizmet miktarından fazla olmasına neden olan 
faktörler (hızlı nüfus artışı hükümetlerin popülist 
politikalarla tüketimi kamçılaması, gösteriş 
tüketimi, ücretlerin verimliliğin üzerinde artması, 
gelir dağılımının tüketim eğilimi yüksek kesimler 
lehine değişmesi, psikolojik faktörlerle mala 
hücum vb.); 

• Para arzının üretim artış hızının üstünde bir 
hızla artmasına neden olan faktörler (kamu 
açıklarının finansmanı için para basılması, seçim 
dönemlerindeki popülist harcamaları karşılamak 

için para basılması, para ikamesi sürecinde 
dövizden ulusal paraya geçiş amacıyla Merkez 
Bankasında döviz birikmesi sonucunda ve/veya 
faiz arbitrajından yararlanmak amacıyla kısa vadeli 
sermaye girişi ve bunun TL’ye dönüştürülmesi 
zorunluluğu nedeniyle emisyonun artması vb.).

Ülkemizde yaşanan enflasyonist süreçte de, farklı 
zamanlarda, bu faktörlerin bazıları ön plana 
çıkabildiği gibi zaman zaman bu unsurların farklı 
bileşimlerinin etkileşimi de söz konusu olmuştur.

Yüksek oranlı enflasyonun yaşandığı 1980’li 
yıllarda ekonomi politikalarında egemen olan 
monetarist bakış açısının sonucu olarak para arzı 
denetlenmeye çalışılmış olsa da, kamu açıklarının 
azaltılamaması hareket yeteneğini sınırlandırmış, 
kamu açıklarının finansmanında giderek artan 
ölçüde iç ve dış borçlanmaya başvurulmuştur. Kamu 
borçlanmasındaki artış yanında ülkemizdeki mali 
sistemin bu hacimde borçlanmayı kaldırabilecek 
büyüklükte olmaması sonucunda reel faiz 
oranları, zaman zaman, yüzde 30-35 düzeylerine 
yükselmiştir. Kamu borçlanmasındaki bu yüksek 
reel faizler, ekonominin geneline de yansımış ve 
finansman maliyetlerini önemli ölçüde yükselterek 
maliyet enflasyonuna neden olmuştur. 

Diğer taraftan yüksek reel faizler, ekonomide genel 
olarak reel yatırımları engellemiştir. Nitekim, bir 
dönem, ülkemizdeki işletme kârlarının yarısına 
yakın kısmı faaliyet dışı (repo vb.) işlemlerden 
elde edilir hale gelmiştir. Yeterli kaynağa sahip 
olmadığı için kamu reel yatırımlardan önemli 
ölçüde çekilirken özel kesim yatırımlarının da 
azalması ekonomik gelişmeyi olumsuz yönde 
etkilemiştir.

Enflasyonun kaynağı olarak kamu açıkları, yalnızca 
borçlanma nedeniyle değil, aynı zamanda KİT’lerin 
açıklarının kapatılması amacıyla yapılan zamlarla 
da doğrudan ilgili olmuştur. Bütçe açıklarının 
önemli nedenlerinden biri olan KİT zararlarının 
kapatılması için zaman zaman yüksek oranlı zamlar 
yapılmıştır. Bu zamlarla elde edilen kaynak, bütçe 
açığının kapatılmasını sağladığı ölçüde kamu 
kaynaklı enflasyonun azalmasına hizmet etmekle 
birlikte, başlangıç etkisi enflasyonu yükseltme 
yönünde olmuştur. Çünkü, KİT ürünleri genellikle 
özel kesim üreticilerinin girdi olarak kullandığı 
mal ve hizmetlerden oluşmaktaydı. Bu ürünlerin 
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26 fiyatlarında meydana gelen artışlar ekonominin 
geneline yayılan daha yüksek oranlı bir fiyat artış 
dalgası yaratıyordu. Bunun ötesinde, KİT ürünleri 
fiyatlarına gelen zamlar, bu ürünleri girdi olarak 
kullanmasa bile, bazı özel sektör üreticilerinin 
fiyatlarını artırmasına gerekçe olabiliyordu.

Türkiye’de kamu ekonomisinin, ekonomik 
rasyonelliğe uygun politikalarla yönetilmemesi, 
enflasyonist süreci ortaya çıkaran başlıca 
kaynaklardan biri olmuştur. Ancak, bu 
açıklamalardan ülkemizde yaşanan enflasyonun 

tek kaynağının kamu kesimi olduğu sonucu 
çıkarılmamalıdır. Bu kamu kaynaklı gerekçeler 
yanında ülkemizde enflasyonist gelişmeyi 
etkileyen başka unsurlar da bulunmaktaydı (Uysal, 
Mazgit 1997: 26);

Piyasa Yapıları: Ülkemizde mal ve hizmet 
piyasaları yanında faktör piyasalarında da 
rekabetçi yapı ve davranış özellikleri yeterli 
değildir. İmalat sanayiinde piyasaya birçok alt 
sektörde sınırlı sayıda firma hakimdir. Öte yandan, 
ülkemizdeki oligopolcü  piyasa yapıları yanında 
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27rekabetçi düşünce yapısının olmamasının da 
enflasyonist süreçte büyük etkisi bulunmaktadır. 
Ülkemizde yenilikçi-rekabetçi anlayış yerine 
taklite dayalı bir ekonomik gelişme vardır. Bu da, 
teknolojik gelişmenin olmasını ve verimliliğin 
artmasını engelleyen en önemli faktörler 
arasındadır. Üretimde  verimliliği artıracak 
teknolojik gelişmeler sağlanamayınca, kesimler 
arası gelir çekişmeleri “rant kollama” faaliyetine 
indirgenmekte, fırsatçılık gelişmekte bu da 
enflasyonu körüklemektedir.  

Tüketim Eğilimleri: Özellikle 1980 sonrası 
dönemde bir taraftan dışa açılma süreci diğer 
taraftan iletişim olanaklarındaki gelişmeler halkın 
tüketim kalıplarını önemli ölçüde değiştirmiş, 
önceki yıllarda lüks tüketim olarak değerlendirilen 
birçok mal ve hizmet giderek olağan tüketim 
konusu olmuştur. Tüketim eğilimlerindeki 
değişmede önemli bir unsur da, özellikle 1980’lerin 
ikinci yarısında ve 1990’larda hızla artan ranta 
dayalı spekülatif ekonomik yapı ve kayıt dışı 
ekonomidir. Ranta dayalı gelir elde edenlerin 
önemli bir kısmında var olan gösteriş tüketimi, 
giderek toplumun diğer kesimlerini de etkisi altına 
almış, bu da talep enflasyonunu körüklemiştir. 

Beklentiler ve Psikolojik Faktörler: Uzun süre 
devam eden enflasyon ekonomik birimlerde 
yüksek enflasyon beklentileri yaratmış ve sonuçta 
tüm sözleşmeler bu beklentilere göre şekillenmeye 
başlamıştır. “Endeksleme” denilen bu olgu, 
enflasyonun düşük olduğu dönemlerde önemli 
fonksiyonlar üstlenmekle birlikte, yüksek-kronik 
enflasyonun yaşandığı dönemlerde enflasyonun 
yaklaşık aynı düzeyde devamına neden olarak 
enflasyonu düşürmeye yönelik politikaların başarı 
şansını azaltmaktadır.

Dış ekonomik ve politik gelişmeler: Ülkemizde 
yaşanan enflasyonda dünya ekonomik 
konjonktürünün de etkisi bulunmaktadır. Makro 
ekonomik büyüklüklerle dış şoklar arasındaki 
ilişki, 1973 yılında Petrol, 1991 yılında Körfez 
Krizinde ve günümüzde yine petrol fiyatlarında 
yaşandığı gibi, ithal girdilerin fiyatlarında 
artışlar yaratmaktadır. Dünya piyasalarında fiyat 
belirleyici konumundaki ülkeler ortaya çıkan 
maliyet artışlarını ihraç ettiği mallarla yurt dışına 
transfer edebilirken, ihracatta fiyat kabullenici 
durumundaki gelişmekte olan ülkeler bu transferi 

gerçekleştirememektedir. Türkiye de dış ticaret 
ilişkilerinde fiyat kabullenici olduğundan bu 
transferi gerçekleştirememiş ve “ithal edilmiş” 
enflasyonu yaşamıştır.

Öte yandan, ülkemiz ekonomisinin enerji, ara ve 
yatırım malı açısından dış girdi bağımlılığının 
yüksek olması, bu ürünlerin çeşitli nedenlerle dünya 
fiyatlarında yaşanan artış ve/veya ülkemizdeki 
devalüasyonlar (depresiasyonlar) sonrasında 
ithalat faturasının yükselmesine, bu ürünlerin TL 
cinsinden fiyatını artırarak önemli bir enflasyon 
gerekçesi oluşturmaktadır.

Ülkemizde Enflasyon Kaynaklarının 
Etkileşimi 

Kısaca ifade etmek gerekirse, Türkiye’de olası her 
türlü enflasyon kaynağı, buna bağlı olarak olası her 
enflasyon türü bulunmaktadır. Ekonomideki yapısal 
sorunlar, sistemin işleyişinde; piyasa yapıları 
ve davranışlarındaki yetersizliklerin getirdiği 
aksaklıklar, devasa kamu açıkları ve borç stoku, 
özel kesimin zayıf finansal yapısı, sürekli artan 
dış girdi ve kaynak bağımlılığı, döviz kurlarındaki 
dalgalanmalar, hızlı nüfus artışı ve yüksek tüketim 
beklentisi gibi içsel-ulusal faktörler yanında 
enflasyonist küresel gelişmelerden beslenen 
enflasyonist süreç ile karşıya bulunmaktayız.

Bu arada, nüfusun 35 yaşın altındaki yaklaşık 
yüzde 65’inin enflasyonsuz bir dönemi bilmiyor 
olması, bir başka deyişle enflasyonist bir ortamda 
doğup, büyümeleri nedeniyle enflasyonla 
uyumlu bir davranış yapısı kazanmış olmaları da 
ülkemiz özelinde enflasyonun karmaşık bir yapı 
kazanmasına ortam hazırlamaktadır. 

Böylesi bir zemin; talep, maliyet, ithal edilen ve 
beklentisel enflasyonun birbirini sürekli beslediği 
bir süreç yaratmaktadır. Hayli karmaşık olan bu 
yapıda talep enflasyonu ile mücadele amacıyla sıkı 
para ve maliye politikası uygulanması durumunda 
artan faizler maliyet enflasyonunu körüklemekte, 
maliyet enflasyonunun azaltılması için uygulanacak 
düşük faiz politikası ise bastırılmış tüketim talebini 
harekete geçirerek talep enflasyonuna neden 
olmaktadır. Yine yüksek faiz politikası sıcak parayı 
ülkeye çekerek reel kurları düşürmekte bunun 
sonucunda artan dış ticaret açıkları bir süre sonra 
devalüasyona neden olarak ithal edilen enflasyona 
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28 zemin hazırlamaktadır. 

Bu arada ekonominin dışa açıklık oranı ve dış 
kaynak bağımlılığının önemli oranda artması, 
küresel gelişmelerin ülke içine neredeyse 
birebir yansımasına neden olmakta, bu da 
doğrudan veya dolaylı olarak enflasyonist süreci 
körüklemektedir. 

Görüldüğü gibi, Türkiye’de enflasyonun kendisi 
de çözümleri de hayli karmaşıktır. Bu nedenle 
çözümü orta ve uzun vadeli yapısal önlemler 
gerektirmektedir. 

3. Enflasyonun Sektörel Kaynakları 

Ülkemizde enflasyona ilişkin çalışmalarda daha 

çok genel yaklaşımlar kullanılmakta, selektif 
enflasyonla mücadele politikası oluşturulması ve 
bunun için de enflasyonun sektörel kaynaklarının 
analizinin yeterince yapılmadığı görülmektedir. 
Bu eksikliği giderebilmek amacıyla, çalışmamızın 
bu bölümünde enflasyonun sektörel kaynakları; 
deflatör, TEFE ve TÜFE endeksleri yardımıyla 
analiz edilecektir. Analizler, 1980-2006 dönemini 
kapsamakla birlikte, girişte vurgulandığı üzere; 
1980-89, 1990-99 ve 2000-06 alt dönemleri ayrı 
ayrı ele alınacak, yer kısıtı nedeniyle yıllık bazda 
değerlendirmelere girilmeyecektir.

3.1. Deflatörler Açısından

Cari fiyatlarla sektörel hasılaların sabit 
fiyatlarla (1987 yılı bazlı) sektörel hasılalara 
oranlanmasıyla bulduğumuz sektörel deflatörler 

enflasyonun sektörel kaynakları, bir başka deyişle 
enflasyon üzerinde etkili olan sektörleri tespitte 
kullanacağımız ilk yöntem olacaktır. 

Tablodan görüleceği gibi, 1980-89 döneminde 
enflasyona en fazla katkı yapan ilk beş sektör; 

sanayi sektörünün iki alt sektörü olan madencilik 
(yüzde 61), enerji (yüzde 60) ile mali müesseseler 
(yüzde 56), serbest meslekler (yüzde 56) ve 
ulaştırma sektörü (yüzde 52) olmuştur. Bu 
dönemde GSYİH deflatörü ortalama olarak yüzde 
50 oranında artış göstermiştir. Konut ve tarım ise 
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29bu dönemde enflasyonu aşağıya çeken başlıca 
sektörlerdir. 

1990-99 döneminde bu sıralama değişmiş ve 
enflasyonu körükleyen başlıca sektörler sırasıyla; 
mali müesseseler, devlet hizmetleri, konut, 
tarım ve kar amacı olmayan özel kuruluşlar 
olmuştur. GSYİH deflatörü 1980-89 döneminde 
yüzde 50 oranında artmışken, bu dönemde artış 
oranı yüzde 73’e yükselmiştir. Dolayısıyla bu 
dönem enflasyonun adeta kontrolden çıktığı bir 

dönemdir.

IMF gözetiminde geçen 2000-06 döneminde 
enflasyonla mücadelede önceki dönemlere oranla 
göreli bir başarı elde edilmiş, GSYİH deflatörü 
ortalama artış oranı yüzde 24’e gerilemiştir. 
Enflasyondaki düşüşe en büyük katkıyı tarım 
yaparken, kar amacı olmayan özel kuruluşlar, mali 
müesseseler, maden, konut ve devlet hizmetleri 
ortalama enflasyonu yukarıya çekmiştir. 

Bu veriler, dönemler itibariyle bazı farklılıklar 
gösterse de, 1980-2006 döneminde; mali 
müesseseler, kar amacı olmayan özel kuruluşlar, 
madencilik, enerji sektörü ve devlet hizmetlerinin 
enflasyonu yukarı, tarım ve imalat sanayi 
sektörlerinin ise aşağıya çeken başlıca sektörler 
olduğunu ortaya koymaktadır. Üretken (reel) 
sektörlerin enflasyonu aşağı, mali kuruluşlar ve 
devlet hizmetlerinin yukarı çekmesi, bir taraftan 
enflasyonla mücadelede öncelikli sektörleri, bir 
taraftan da reel kesimin içinde bulunduğu koşulları 
ortaya koyması bakımından önem taşımaktadır. 

3.2. TEFE(ÜFE) Açısından

Enflasyonun sektörel kaynaklarını farklı bir 
düzeyde/bileşimde ortaya koymak amacıyla 
oluşturduğumuz 1981 bazlı TEFE ve bunun alt 
sektörlerine ilişkin veriler incelendiğinde de 
yukarıdakilere benzer sonuçlar ortaya çıkmaktadır. 
Nitekim, 1982-89 döneminde enerji ve madencilik 
sektörü enflasyonu yukarı, tarım ve imalat sanayi 
aşağıya çekmiştir. 1990-99 döneminde tarım 
ve enerji, 2000 sonrası dönemde ise imalat ve 
madencilik sektörü enflasyonu körüklemiştir. 

Y. UYSAL

Tablo: 2 Deflatör Yıllık Artış Oranları İtibariyle Sektörel Enflasyon Oranları (%)

SEKTÖR
1980-89 1990-99 2000-06 1980-06

% SIRA % SIRA % SIRA % SIRA
TARIM 47,9 13 76,7 4 19,8 14 52,1 14
SANAYİ 51,6 6 69,8 13 26,3 7 52,8 12
  Maden 61,5 1 70,1 12 34,5 3 58,7 3
  İmalat 50,9 9 69,3 14 25,9 8 52,2 13
  Enerji 60,4 2 75,4 6 26,4 6 58,2 4
İNŞAAT 49,8 12 74,9 8 25,6 9 53,5 9
TİCARET 51,4 7 72,4 11 24,2 13 53,1 10
ULAŞTIRMA 52,3 5 74,8 9 25,2 10 54,7 8
MALİ MÜES. 56,6 3 92,4 1 42,6 2 65,0 1
KONUT 46,9 14 79,1 3 27,7 4 55,3 7
SERBEST M. 56,0 4 75,3 7 24,8 11 55,9 6
SEKTÖR T. 50,3 10 72,7 10 24,8 12 53,0 11
DEVLET HİZ. 50,0 11 84,8 2 27,2 5 57,5 5
KAR A.O.Ö.K 50,8 8 76,4 5 54,8 1 62,0 2
GSYİH 50,2 73,3 24,7 53,1
GSMH 50,4 73,2 24,8 53,2

Kaynak: TÜİK ve DPT verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 



30

Kapsamları ve ağırlık katsayıları farklı olsa da gerek 
deflatör gerekse TEFE alt sektörlerindeki fiyat 
artışları enflasyonla mücadelede sektör öncelikleri 
konusunda yakın sonuçlar vermektedir. 

3.3. TÜFE Açısından

Nihai tüketim harcamalarının fiyat gelişimlerini 
dolayısıyla da halkın satın alma gücündeki 
değişmeleri ölçmede kullanılan TÜFE’ye ilişkin 
gelişmeler 1983 bazlı DİE (TÜİK) endeksinden 

yararlanılarak aşağıda verilmiştir. Buradan 
görülebileceği gibi, 1983-89 döneminde giyim, 
sağlık ve gıda ürünlerinden oluşan alt gruplarda 
fiyat artışı ortalamanın üzerinde gerçekleşmiştir. 

1990-99 döneminde ise sağlık, konut, kültür ve 
eğlence ile ulaştırma ve haberleşme sektörlerinin 
enflasyonist etkileri daha belirgin olarak 
hissedilmiştir. 2000-05 döneminde de yine 
konut ile ulaştırma ve haberleşme sektörlerinin 
perakende fiyatlarındaki artış ortalamanın üzerinde 
gerçekleşmiştir.

Tablo:3 Toptan Eşya Fiyatları Endeks Sayıları Değişim Oranları (%)

Yıllar Genel Endeks Tarım Sektörü Madencilik 
Sektörü

İmalat Sanayi 
Sektörü

Enerji 
Sektörü

1982-89 43,8 42,2 46,4 44,4 51,2
1990-99 73,1 77,1 71,9 71,8 72,9
2000-05 35,4 30,2 37,0 37,5 33,6
1982-05 53,9 53,8 54,6 54,1 55,8

Kaynak: TÜİK verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Tablo:4 Tüketici Fiyatları Endeks Sayıları Değişim Oranları (%)

 1983-89 1990-99 2000-05 1983-05

Genel Endeks 47,9 77,4 33,2 56,9
Gıdalar 49,5 77,1 33,1 57,2
Konut ile İlgili Harcama 39,9 80,7 35,7 56,5
Ev Eşyası ile İlgili Harcama 47,5 72,6 30,3 53,9
Giyim Eşyası 57,6 73,7 29,6 57,3
Sağlık ve Kişisel Bakım Harcaması 55,4 81,8 32,0 60,8
Ulaştırma ve Haberleşme 47,5 78,4 35,2 57,7
Kültür ve Eğlence 47,2 79,7 30,2 56,9

Kaynak: TÜİK verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Bu veriler fiyat hareketleri üzerinde, konjonktürel 
etkiler yanında, malların özellikleri dolayısıyla 
da talebin fiyat ve gelir esnekliği katsayılarının 
etkili olduğunu ortaya koyması bakımından önem 
taşımaktadır. Çünkü, teorik olarak beklenildiği 
gibi, fiyat esnekliği katsayısı düşük olan mal 
ve hizmetlerde yani sağlık ve gıda gibi zorunlu 
mallarda fiyat artışları göreli olarak daha yüksek 
olabilmiştir. 

4. İç Ticaret Hadleri

Fiyat politikaları ve dolayısıyla sektörlerde 
yaşanan farklı fiyat artışları sektörel gelir 
dağılımı üzerinde, iç ticaret hadlerini değiştirmek 
suretiyle, önemli etkiler yaratabilmektedir (Uysal, 
2006:130). İç ticaret hadleri, farklı sektörlerin 
fiyat hareketlerinden nasıl etkilendiğini, sektörler 
arasında kaynak transferinin yönünün ortaya 
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31konulmasında kullanılan bir yöntemdir. Kaynak 
transferini belirlemek açısından, sektörler arasında 
mal akımlarının da dikkate alındığı gelir iç ticaret 
hadlerinin kullanılması daha anlamlı olmakla 
beraber, veri sorunları nedeniyle en sık kullanılan 
iç ticaret haddi, yalnızca fiyat endekslerinin dikkate 
alındığı net değişim ticaret hadleri olmaktadır 
(Kip, 1987:17). Ülkemizde, gelir ticaret hadlerinin 
hesaplanmasına olanak tanıyacak yeterli ve sağlıklı 
verilerin bulunmaması nedeniyle, çalışmamızda 
net değişim ticaret hadleri kullanılmıştır. 

Bu çalışmada iç ticaret hadleri, ülkemiz veri 
altyapısına ve yukarıda yapılan analizlere paralel 
olarak, sektörel deflatörler ve Toptan Eşya Fiyatları 
Endeksi alt sektör verilerinden yararlanılarak 
hesaplanmıştır. Bunların yanında Çiftçinin Eline 
Geçen Fiyatlar (ÇEF)’ın Çiftçinin Ödediği 
Fiyatlar (ÇÖF)’a oranıyla da iç ticaret hadlerini 
hesaplanabilmektedir (Kepenek, Yentürk:, 
2005:396). Ancak, bu veriler düzenli olarak 
yayınlanmadığı ve çalışmamız kapsamındaki 
önemi sınırlı olduğu için ilk iki yöntemle 
yetinilecektir. 

İç ticaret hadlerine ilişkin olarak ülkemizde 
yapılan çalışmalar daha çok tarım ve sanayi 
arasındaki değişimi ölçmeye yönelik olmuştur. 
Biz ise bu çalışmamızda, sadece tarım ve sanayi 
sektörleri değil, veri elde edebildiğimiz tüm 
sektörler arasındaki ticaret hadlerini hesaplayarak, 
fiyat mekanizması yoluyla sektörler arası kaynak 
aktarımının daha büyük bir fotoğrafını çekmeyi 
hedeflemekteyiz.

4.1. Deflatörlere Göre 

1987 bazlı sektörel deflatör endekslerini 1980 bazlı 
hale dönüştürerek hesapladığımız yıllık iç ticaret 
hadlerinin dönemsel ortalamalara dönüştürülmüş 
hali ve bunların tarıma ilişkin olanları aşağıda 
verilmiştir. Buradan görülebileceği gibi, 1980-2006 
döneminde konut hariç tüm sektörler karşısında 
iç ticaret hadleri tarım aleyhine gelişmiştir. Bir 
başka deyişle, tarımdan diğer sektörlere kaynak 
aktarılmış, tarım göreli olarak fakirleşmiştir. Bu 
durum tüm alt dönem ortalamaları açısından 
da geçerlidir. Ancak, iç ticaret hadlerinde tarım 
aleyhine bozulma 2000 sonrası dönemde çok daha 
belirgin hale gelmiş ve tarım diğer sektörlerden 
satın alma gücünü, 1980 yılına göre, ortalama 
olarak yüzde 30 düzeyinde kaybetmiştir. 

Sektör bazında alt dönemler itibariyle bir 
karşılaştırma yapıldığında, her üç alt dönemde 
de tarım için iç ticaret hadlerinin enerji ve mali 
müesseseler karşısında büyük oranda gerilediği 
görülmektedir.

Bu veriler köylerden kente göçün ve bunun yarattığı 
sosyo-ekonomik sorunların gerekçelerinden 
ve çözüm yollarından birisini ortaya koyması 
bakımından dikkate alınmalıdır. Bu veriler 
ayrıca, tarım sektörünün enflasyonun bedelini 
ödeyen sektörlerin başında geldiğini de ortaya 
koymaktadır.

Y. UYSAL

Tablo: 5 Tarım ve Diğer Sektörler Arasındaki İç Ticaret Hadlerinin Gelişimi 
 1980 1980-89 1990-99 2000-06 1980-06

T/SANAYİ 100,0 87,2 98,3 89,3 91,9
T/MADEN 100,0 75,5 90,6 61,1 77,4
T/ İ.SANAYİ 100,0 90,5 104,0 98,9 97,7
T/ENERJİ 100,0 64,4 51,7 39,5 53,2
T/İNŞAAT 100,0 92,8 90,3 82,1 89,1
T/TİCARET 100,0 92,1 105,5 97,6 98,5
T/ULAŞTIRMA 100,0 89,2 95,8 77,0 88,5
T/M. MÜESS. 100,0 70,4 32,8 21,5 43,8
T/KONUT 100,0 106,7 169,1 100,2 128,1
T/S. MESLEK 100,0 94,6 68,7 61,4 76,4
T/D.HİZMET 100,0 128,2 67,0 48,1 84,8
ORTALAMA 100,0 90,1 88,5 70,6 84,5

Kaynak: TÜİK ve DPT verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 
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Tablo: 7 Toptan Eşya Fiyatları Endeksine  Göre İç Ticaret Hadleri
 1981 1982-89 1990-99 2000-05 1982-05

TARIM/ MADENCİLİK 100,0 90,7 105,7 89,4 96,6
TARIM/  İ. SANAYİ 100,0 95,4 110,8 92,0 101,0
TARIM/ ENERJİ 100,0 67,2 72,1 65,0 68,7
İ. SANAYİ/ MADENCİLİK 100,0 95,4 95,3 97,2 95,8
İ. SANAYİ/ ENERJİ 100,0 70,5 64,8 70,4 68,1
MADENCİLİK/ENERJİ 100,0 74,7 68,2 72,4 71,4

Kaynak: TÜİK verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Ülkemiz üretimi açısından büyük önem taşıyan ve 
ekonominin omurgasını oluşturan imalat sanayi 
açısından da durum pek parlak değildir. Nitekim, 
bu sektör için iç ticaret hadleri tüm dönemlerde 
madencilik ve enerji sektörü karşısında aleyhe 
gelişme göstermiştir. Bu durum ülkemizde reel 
kesimin durumunu ortaya koyması, Hükümetlerin 
ve diğer politika yapımcılarını uyarması açısından 
önem taşımaktadır. 

Gerek iç ticaret hadlerine ilişkin, bazı teknik 
zorlukları olsa da, farklı bir boyuttan bir 
değerlendirme yapılmasına diğer taraftan da 
yüksek enflasyonun bir diğer gerekçesinin 
ortaya konulmasına imkan verecek bir diğer 
analiz yöntemi ise farklı fiyat endekslerindeki 
artış oranlarının karşılaştırılmasıdır. Bir “tür” 
ticaret haddi olarak da tanımlayabileceğimiz bu 
yöntem çerçevesinde, ortak baz yıl olarak 1983’e 

4.2 TEFE’ye Göre

Toptan Eşya Fiyatları Endeksinde yer alan alt 
gruplar itibariyle hesapladığımız iç ticaret hadleri 
aşağıdaki Tablo’da verilmiştir. Burada yer alan 
veriler de, birkaç farklılık dışında, deflatörleri 

kullanarak elde ettiğimiz sonuçları vermektedir. 
Nitekim, tarım ile enerji sektörleri arasında 
hesaplanan iç ticaret hadleri her dönemde tarım 
aleyhine değişmiştir. Tarım ile  madencilik ve 
imalat sanayi arasındaki iç ticaret hadleri ise 
1990-99 dönemi dışında yine tarım aleyhine 
bozulmuştur. 

Tablo: 6 Toplam Sanayi Sektörü Açısından İç Ticaret Hadleri 
1980-89 1990-99 2000-06 1980-06

S/İNŞAAT 106,4 92,9 92,1 97,7
S/TİCARET 106,4 108,2 109,4 107,9
S/ULAŞTIRMA 103,0 98,7 86,3 97,1
S/M. MÜESS. 79,9 35,0 23,9 48,8
S/KONUT 124,7 174,7 112,3 140,0
S/S. MESLEK 108,8 70,7 68,9 84,3
S/D.HİZMET 147,8 69,5 54,0 94,5
ORTALAMA 111,0 92,8 78,1 95,8

Kaynak: TÜİK ve DPT verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 

İhracata yönelik büyüme/sanayileşme stratejisinin 
ön plana çıktığı 1980-89 döneminde göreli fiyatlar 
sanayi lehine değişmiş ve mali müesseseler 
dışında, iç ticaret hadleri sanayi lehine dönmüştür. 
Bu dönemde sanayinin diğer sektörlerden satın 
alma gücü, 1980 yılına göre ortalama olarak 
yüzde 11 düzeyinde artmıştır. Üretim yerine rantın 
ve spekülatif faaliyetlerin ön plana çıktığı 1990 
sonrasında dönemde ise iç ticaret hadleri büyük 
ölçüde sanayi sektörü aleyhine gelişmiştir. Sanayi 

sektörünün mali müesseseler karşısında satın alma 
gücünü 1980-89 döneminde yüzde 20, 1990-99 
döneminde yüzde 70, 2000 sonrasında ise yüzde 
77 oranında kaybetmiş olması; sanayicilerin banka 
sahibi olma yarışına girmesi, sanayi kuruluşlarının 
faaliyet dışı karlarının asıl faaliyet karlarının 
üzerine çıkması ve ekonominin bir bütün olarak 
spekülatif rant ekonomisine dönüşmesinin 
ardındaki önemli bir nedeni ortaya koyması 
açından önem taşmaktadır. 

Türkiye’de Enflasyon: Sektörel Kaynakları ve İç Ticaret Hadleri
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Tablo: 8 TÜFE, TEFE VE GSYİH Deflatörü Artış Oranlarının Karşılaştırılması
DÖNEMLER TÜFE/TEFE TÜFE/DEFLATÖR TEFE/DEFLATÖR

1983 100,0 100,0 100,0
1984-89 105,5 96,6 91,7
1990-99 122,8 104,7 85,3
2000-05 133,1 124,1 93,5
1984-05 120,9 107,8 89,3

Bu veriler, genel olarak, fiyat hareketlerinin tarım 
ve sanayi gibi reel sektör aleyhine, mali müesseseler 
ve diğer aracılar lehine sonuçlar ürettiğini ortaya 
koymaktadır. Dolayısıyla, Türkiye gibi reel 
yatırımların ve üretimin artması zorunluluğunun 
bulunduğu bir ülkede, enflasyonun sektörel 
kaynakları sadece enflasyonla mücadele açısından 
değil, yatırımların artırılması ve sektörel gelir 
dağılımı dengesizliğinin azaltılması açısından da 
büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla ekonomi 
politikası yapımcıları ve bu arada Rekabet 
Kurulunun bu verileri dikkatle analiz etmesi ve 
makro ekonomi politikalarının şekillendirilmesi 
ve rekabetçi piyasa yapısı oluşturulmasında 
kullanması faydalı olacaktır.  

Sonuç

Enflasyonu düşürme hedefine yönelik 
politikalarda öncelikle dikkate alınması gereken 
nokta, enflasyonun yalnızca ekonomik bir olgu 
değil, toplumsal bir olay olduğudur. Bu nedenle 
enflasyonu düşürmeye yönelik pür ekonomik 
içerikli önlemler tek başına yetersiz kalmaktadır. 
Dolayısıyla enflasyonla mücadele politikalarını, 
enflasyonun kaynakları geniş bir perspektiften 
dikkate alınarak formüle etmek gerekmektedir.

Türkiye gibi, uzun yıllar boyunca yüksek oranlı 
enflasyonun yaşandığı, kaynakları ve türleri 
açısından iç içe geçmiş bir enflasyonist yapının 
oluştuğu bir ülkede, enflasyonla mücadele için 

standart iktisat teorisinin önerileri yanında bazı 
ilave önlemlere ihtiyaç vardır. Bu çalışmada, 
bu ilave önlemlerden birinin, bilinen ve çokça 
kullanılan makro ekonomik politikalar yanında, 
sektörel bazda politikalar olması gerektiği 
sonucuna varılmıştır. Bu amaçla her bir sektördeki 
fiyat artışlarının düzeyini, artışların gerekçelerini 
(girdi maliyetlerindeki artış, piyasa yapısının 
sağladığı avantajlar, gösteriş etkili artışlar vb.) 
sürekli takip etmeye imkân verebilecek bir 
sistemin geliştirilmesi uygun olacaktır. Ayrıca, 
dayanaksız fiyat artışları yaparak enflasyonun 
körüklenmesini engelleyecek yasal yaptırımlar ve 
olası ahlaki korkutma önlemleri de hazırlanmalıdır. 
Bu düzenlemeler, gerek dünya geneli gerekse 
ülkemizde artan tekelci ve oligopolcü eğilimler 
dikkate alındığında, daha da önem kazanmaktadır. 

Diğer taraftan ülkemiz koşullarında sektörel 
fiyat hareketlerinde yaşanan farklılaşmanın reel 
sektör aleyhine sonuçlar yaratması ve bunun 
üretim, istihdam ve dış ticaret boyutlarından da 
bazı olumsuz yan etkiler oluşturması, iç ticaret 
hadlerindeki gelişmelerin kaynaklarının (reel 
veya spekültif) analiz edilerek ülkenin uzun 
vadeli çıkarlarına uygun statejiler geliştirme 
zorunluluğuna da işaret etmektedir. 

Y. UYSAL

çektiğimiz TEFE, TÜFE ve GSYİH deflatörlerinin 
oranlanması sonucu ortaya çıkan sonuçlar Tablo 
8’de verilmiştir. 

Buradan görülebileceği gibi, endeks kapsamındaki 
malların ve dolayısıyla malların ağırlık 
katsayılarının farklı olduğu unutulmadan, TÜFE’ 
deki artış oranı hem TEFE hem de GSYİH 
deflatörüne oranla daha yüksek gerçekleşmiş 

dolayısıyla bu endekslere göre “ticaret haddi” 
perakendeciler lehine gelişmiştir. Bu verilerin 
konumuz açısından önemi, aracıların fiyat 
artışlarını daha yüksek oranda gerçekleştirdiğini, 
dolayısıyla bir taraftan gelir/karlarını daha yüksek 
oranda arttırırken, diğer taraftan da enflasyonu 
körüklediklerini ortaya koymasıdır. Bir başka 
deyişle, aracıların fiyat politikaları ülkemizde 
enflasyonun önemli bir nedenidir.
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