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Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi 
Rejimine Geçişte Zamanlama*

Özet

1990-1992 ve 1998 yıllarında uygulanan parasal büyüklük hedeflemesi ve 
2000 yılında uygulanan döviz kuru hedeflemesi stratejilerinin başarısız sonuçla-
rı Türkiye’yi yeni bir strateji arayışı içine sokmuştur. Bu arayışlar çerçevesinde, 
2001 yılında bağımsızlığını kazanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2006 
Ocak ayı itibariyle Türkiye’de enflasyon hedeflemesi rejimine geçildiğini duyur-
muştur. Ancak, Türkiye’de enflasyon hedeflemesi rejimine geçilmeden önce ön-
koşulların ne oranda sağlanabildiği, bu rejiminin de başarısızlıkla sonuçlanma-
ması açısından önem teşkil etmektedir. Ayrıca, bu stratejiye geçişte optimal za-
manlamanın tercihinde de önkoşulların önemi büyüktür. Bu bağlamda, çalışma-
da öncelikle Türkiye’de önkoşulların sağlanıp sağlanamadığına bakılarak, geliş-
miş ve gelişmekte olan ülke deneyimleri doğrultusunda Türkiye’de enflasyon he-
deflemesine geçişte zamanlamanın doğru olup olmadığı nedenleri ile birlikte tar-
tışılacaktır.
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Timing the Transition to Inflation Targeting in 

Turkey
Absract

The unsuccessful results of the strategies of monetary targeting applied in 1990-
1992 and 1998 and exchange rate targeting applied in 2000 had forced Turkey 
to seek for a new strategy. As a consequence of this search for the appropriate 
strategy, Central Bank of the Turkish Republic, gaining independence in 2001, 
announced the transition to the inflation targeting in Turkey as of the January of 
2006. Nevertheless, in what degree the preliminary conditions for such transition 
to inflation targeting in Turkey have been provided is essential for avoiding the 
collapse of this regime as well. Moreover, preliminary conditions are also crucial 
for choice of optimal timing of the transition to this strategy. In this context we in-
vestigate based on the underlying reasons whether the timing of the transition to 
inflation targeting in Turkey is proper in comparison to the experience of develo-
ped and developing countries, firstly gaining insight to the quest of whether said 
preliminary conditions have been provided in Turkey or not.
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