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KAZAKİSTAN EKONOMİSİNDE ENFLASYON HEDEFLEMESİNE GEÇİŞ	  
	  Teorik olarak, enflasyon hedeflemesi bir ya 
da birden fazla yıl boyunca enflasyon oranı 
için belirlenecek miktarsal hedefleri 
tanımlayan ve resmi olarak kamuoyuna 
duyurulan bir para politikası stratejisidir. Bu 
stratejide para politikasının başlıca uzun 
vadeli hedefi düşük ve istikrarlı bir enflasyon 
oranına ulaşılmasıdır. Ülkelerin merkez 
bankaları tarafından uygulanan enflasyon 
hedeflemesi stratejileri, hem enflasyonu belli 
bir enflasyon hedefi çerçevesinde istikrara 
kavuşturmayı hem de reel ekonomiyi istikra-
ra kavuşturmayı amaçlayabilmektedirler. İlk 
kez 1990 yılında Yeni Zelanda’da uygulanan 
enflasyon hedeflemesinin, bu ülkede başarılı 
olmasının ardından 2010 yılından itibaren 
25’ten fazla gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkede uygulanmaya başladığı görülmekte-
dir. Rakamsal bir enflasyon hedefinin duyu-
rulması, başlıca rolü enflasyon öngörülerine 
(öngörü hedeflemesi) veren bir para politi-
kasının uygulanması, fiyat istikrarının sağ-
lanması ve yüksek ölçüde şeffaflığın ve 
hesap verebilirliğin sağlanması enflasyon 
hedeflemesinin temel özellikleri olarak 
sayılabilir. Bu strateji orta vadede, enflasyo-
nu belirlenen rakamsal enflasyon hedefiyle 
uyumlu tutma üzerinde yoğunlaşmıştır. 
Ayrıca, enflasyon hedeflemesi merkez 
bankalarının güçlü makroekonomik politika-
lar uygulamalarına yardımcı olma konusun-
da da başarılı olmuştur. 
Kazakistan’ın, küresel krizin ardından yük-
sek bir makroekonomik performans sergile-
diği söylenebilir. Nitekim, 2010-2011 yılları 
arasında ülkenin GSYİH artışı %7.5 ci-
varında gerçekleşmiştir. Ancak petrol ve 
tarım ürünlerindeki azalışa bağlı olarak 
2013-2014 yılları arasında reel GSYİH 
büyüme oranı azalarak %6’ya düşmüştür. 
Özellikle 2015 yılında, petrol fiyatlarındaki 
azalış ve Rusya ekonomisinde yaşanan 
daralma gibi dışsal faktörlerin ve düşük yurt 
içi talep gibi içsel faktörlerin etkisiyle reel 
GSYİH artış hızı %1.5’a kadar düşmüştür. 
Diğer yandan, 2009 devalüasyonuna rağ-
men, çekirdek enflasyon (gıda, enerji fiyatları 
ile hükümetçe belirlenen fiyatlar hariç) 2010 
yılından itibaren artarak ortalama %6 ci-
varında gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, 
2014 devalüasyonunun ardından ekonomide 
dolarizasyon riski baş göstermiştir. Para 
piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak 
tenge aşırı değerlenmiş ve ekonomide 
enflasyonist baskılar ortaya çıkmıştır.  
2015 yılının başından itibaren artan enflas-
yonist baskılar, fiyat istikrarını bozucu etkiler 
oluşturmuştur. Bu şartlar altında, Kazakistan 
Merkez Bankası (KMB) enflasyon oranını 
düşük seviyelerde (yaklaşık %6-%8 
aralığında) tutabilmek için enflasyon hedef-
lemesi stratejisi uygulamaya karar vermiştir. 

KMB ve Kazakistan hükümeti dalgalı döviz 
kuru rejimini kabul etmenin ardından, 20 
Ağustos 2015 tarihinde enflasyon hedefle-
mesi stratejisini uygulamaya karar vermiş-
lerdir. Ancak, bu stratejinin uygulama sonuç-
ları çok kısa vadede ekonomiye 
yansıyamadığı için, enflasyon oranı Ağustos 
2015’den sonra da artmaya devam etmiş ve 
Ekim 2015’de bir önceki yılın aynı dönemine 
göre enflasyon oranı %9.4’e çıkmıştır. Kaza-
kistan Ulusal Ekonomi Bakanlığına bağlı 
İstatistik Komitesi’nden yapılan açıklamaya 
göre, Ekim 2015’de Tüketici Fiyat Endeksi 
(TÜFE) dikkate alınarak ölçülen aylık enflas-
yon oranı %5.2’ye ulaşmıştır. Ayrıca, Ocak-
Ekim 2015 itibariyle TÜFE enflasyon oranı, 
%8.2’ye yükselmiştir. Bu oran, 2014 yılının 
aynı döneminde %6.3’tür. Dolayısıyla, Kaza-
kistan ekonomisinde, yakın zamanda yaşa-
nan devalüasyona ve ithalat fiyatlarındaki 
artışa bağlı olarak, enflasyon oranının kısa 
vadede hedeflenen seviyenin üzerine 
çıkması beklenmektedir. Bununla birlikte orta 
vadede Kazakistan ekonomisinde enflasyon 
hedeflemesi stratejisini temel alan yeni para 
politikasının, ekonomi politikasının temel 
problemlerinin çözümüne katkıda bulunması 
ve enflasyon oranını düşük tutarak uzun 
dönemli sürdürülebilir büyüme hedefine ve 
fiyat istikrarını sağlama hedefine ula-
şılmasına yardımcı olması beklenmektedir. 
Ülke uygulamalarında, enflasyon hedefle-
mesinde iki temel parametre kul-
lanılmaktadır; TÜFE ve çekirdek enflasyon. 
TÜFE, tüketicilere yönelik mal ve hizmetlerin 
ortalama fiyat seviyesini ölçmede en yaygın 
kullanılan parametredir. Kazakistan ekono-
misinde TÜFE 3 ayrı gruba (gıda ürünleri, 
gıda-dışı ürünler ve ücretli hizmetler) ayrılan 
500’den fazla mal ve hizmet içermektedir. 
Fiyat değişiklikleriyle ilgili bilgi toplanması ve 
bu bilgilerin aylık olarak hesaplanıp 
yayımlanması, Ulusal Ekonomi Bakanlığına 
Bağlı İstatistik Komitesi tarafından yürütül-
mektedir. TÜFE, KMB tarafından fiyat istik-
rarının sağlanması için bir enflasyon hedef-
lemesi aracı olarak kullanılmaktadır. 
Enflasyonun hedef seviyesinin belirlenme-
sinde nokta hedeflemesi, aralık (band) 
hedeflemesi ya da tolerans aralıklı nokta 
hedeflenmesi gibi belirli hedefler ortaya 
konmaktadır. Nokta hedeflemesi, hedefin 
açık bir şekilde ortaya konması ve merkez 
bankasının bu hedefe ulaşmak için kararlı bir 
şekilde hareket etmesi şeklinde 
tanımlanabilir. Aralık (band) hedeflemesi 
(enflasyon hedefi bandı), ekonomide yaşa-
nacak değişikliklere karşı tepki verebilme 
esnekliğine sahiptir ve mevsimsel faktörlerin 
ya da dışsal faktörlerin yol açtığı sert fiyat 
değişikliklerine karşı esnektir. Tolerans 
aralıklı nokta hedeflemesi ise yukarıda adı 
geçen her iki hedefin de avantajlarına sahip 
olduğundan dünyada en yaygın kullanılan 

enflasyon hedeflemesi stratejisidir. Kazakis-
tan’ın makroekonomik performansı dikkate 
alındığında, KMB’nın enflasyon hedefleme-
sine geçiş sürecinde tolerans aralıklı nokta 
hedeflemesi stratejisini kullanmayı planladığı 
görülmektedir. 
KMB, uygulanan enflasyon hedeflemesi 
stratejisinin, tenge cinsinden tasarrufları 
daha karlı hale getireceğini ve enflasyon 
beklentilerini düşüreceğini duyurmuştur. Bu 
stratejinin başlıca hedefi, tengede yaşanan 
sert dalgalanmaları gidererek orta vadede 
fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu hedefe ulaş-
mak için dalgalı döviz kurunun yanısıra 
piyasa faiz oranını kullanan KMB, piyasa faiz 
oranını, açık piyasa işlemleri ve minimum 
munzam karşılıklar yoluyla belirlemektedir. 
Bu noktada, KMB’nın, tüm faiz oranlarının 
sabitlendiği bir gösterge faiz oranı belirlediği 
belirtilmelidir. Uygulanan sıkı para politi-
kasıyla uyumlu olarak bu gösterge faiz oranı 
azaltılabilecek ya da arttırılabilecektir. Do-
layısıyla KMB, orta vadede hedef enflasyonu 
%6-%8 koridorunda tutabilmek için günlük 
repo oranını, temel para politikası faiz oranı 
olarak belirlemiştir. 2015 yılının ilk yarısında, 
gösterge faiz oranı %12 olarak belirlenmiş 
ve hemen uygulamaya konmuştur. Ancak bir 
süre sonra KMB, enflasyon hedeflemesinin 
enflasyon üzerinde oluşturması beklenen 
etkileri ile gerçekleşen etkileri arasında 
gecikmeler olacağını ve bu nedenle %12 
oranının enflasyon üzerinde sınırlı bir etki 
oluşturacağını fark etmiştir. Bu yüzden 
Kasım 2015’de enflasyonu orta vadeli hedef 
koridorunda (%6-%8) tutabilmek için KMB, 
gösterge faiz oranını %12’den %16’ya 
çıkarmaya karar vermiştir. Bunun yanısıra, 
bankaların likidite problemleriyle başa 
çıkabilmek için 2015 yılında minimum mun-
zam karşılıklar uygulamaya konmuştur. 
Ayrıca KMB, enflasyon hedeflemesi strateji-
sinin orta vadede fiyat istikrarını sağlama 
hedefine ulaşmasına yardımcı olabilmek için, 
ikamet ve vade prensiplerine uyulması 
kaydıyla tenge ve döviz cinsinden borçların 
taksitlendirilmesi yoluyla minimum munzam 
karşılıkları kullanmıştır. 
Sonuç olarak öncelikle, merkez bankalarının, 
enflasyon hedeflemesi stratejisini uygularken 
sadece enflasyon oranının, hedeflenen 
enflasyon oranına uygun şekilde gelişme 
gösterip göstermediğini değil aynı zamanda 
reel ekonomide de istikrar sağlayıcı etkiler 
oluşturup oluşturmadığını dikkatli ve dürüst 
bir şekilde değerlendirmeleri gerekmektedir. 
İkincisi, merkez bankalarının, enflasyon 
hedeflemesi stratejisini uygularken optimal 
enflasyon oranının belirlenmesi ve uygulan-
ması konusunda diğer para politikası uygu-
layıcılarıyla ciddi bir diyalog içinde olmaları 
gerekmektedir.    



	  

	  

Politika, Dış İlişkiler ve Güvenlik 
 
• Azerbaycan Cumhurbaşkanı İl-

ham Aliyev ile Çin Halk Cumhuri-
yeti Devlet Başkanı arasında 
yapılan resmi görüşmeler sonu-
cunda, iki ülke arasında Dostane 
İlişkilerin ve İşbirliğinin Geliştiril-
mesi ve Derinleştirilmesi ile İlgili 
Bir Ortak Bildiri imzalanmıştır. 
Ayrıca, İpek Yolu Ekonomik Ku-
şağı’nın kurulması konusunda or-
tak destek sağlanması ile ilgili bir 
Mütabakat Anlaşması ve Azer-
baycan ile Çin arasında tutuklu-
ların teslimi ile ilgili bir anlaşma 
imzalanmıştır. 

• Türkmenistan Cumhurbaşkanı 
Gurbangulı Berdimuhammadov, 
Türkmenistan’ın Daimi Tarafsız-
lığı’nın 20. yıldönümü kutlama-
larına katılmak üzere Aşkabat’a 
gelen Gürcistan Cumhurbaşkanı 
Giorgi Margvelashvili ile görüş-
müştür. Taraflar, Bakü-Tiflis-Kars 
demiryolu projesinin uygulanma 
sürecinin hızlandırılması, Doğu-
Batı ulaştırma koridorunun verim-
liliğinin arttırılması ve Hazar enerji 
kaynaklarının taşınması için yeni 
imkanların oluşturulması ile ilgili 
iki taraflı ve çok taraflı işbirliği 
yapılması gibi güncel konular 
üzerinde görüşmüşlerdir. 

• Beyaz Rusya Cumhurbaşkanı 
Aleksandr Lukaşenko’nun Aşka-
bat’a yaptığı resmi ziyarette  Lu-
kaşenko ve Türkmen mevkidaşı 
Gurbangulı Berdymuhamedov, 
2016-2017 dönemi için iki taraflı 
işbirliği yapmak üzere bir Yol Hari-
tası oluşturmuşlar ve yine aynı 
dönem için ülkelerin Dışişleri Ba-
kanları arasında bir İşbirliği Prog-
ramı imzalamışlardır. Ayrıca, taraf-
lar Beyaz Rusya ve Türkmenistan 
arasında ilişkilerin, dostluğun ve 
işbirliğinin geliştirilmesi için bir or-
tak bildiri kabul etmişlerdir.  

• 2015 Paris İklim Konferansı 
(COP21), BM’in 20 yıl süren mü-
zakerelerinin ardından, resmi bağ 
layıcılığı kabul edilen ve evrensel 
özellik taşıyan ilk anlaşma olmuş-
tur. 195 ülke, küresel ısınmayı 2 
santigrat derecenin altın-da tuta-
bilmek için uluslararası düzeyde 
anlaşmaya varmışlardır. Anlaşma 
metni, gelişmekte olan ülkelere 
100 milyar dolarlık destek paketi 
sağlanmasının yanı sıra ulusal 
planların yeniden gözden geçiril-
mesini ve karbon salınımının 
azaltılmasını öngörmektedir. 

• Rusya’ya ve Hindistan’a ait savaş 
gemileri, 8. Indra Ortak Deniz 

Tatbikatı’nın ikinci aşamasını 
başlatmak üzere Hindistan’ın gü-
neydoğu eyaleti Andhra Pra-
deş’de bulunan Visakhapatnam 
şehrindeki deniz üssünden 
ayrılmışlardır. Deniz subayları, 
Bengal Körfezi’nde tatbikata 
katılacaklardır.  
 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 
• Şubat 2009’dan bu yana ilk kez, 

Brent ham petrolün Londra ICE 
ticaret borsasındaki Ocak 2016 
için vadeli işlem sözleşmeleri 
alışları %2 oranında azalarak va-
ril başına 39.99 dolar olmuştur.  

• Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgü-
tü’nün (OPEC) aylık raporuna gö-
re, 2015 yılında Rusya’nın petrol 
üretimi günde 20,000 varil artarak 
10.77 milyon günlük varile 
ulaşmıştır. Kazakistan’ın petrol 
üretiminin ise 2015 yılı ile 
kıyaslandığında 2016 yılında 
günde 60,000 varil azalarak orta-
lama 1.53 milyon günlük varile 
düşmesi beklenmektedir. Diğer 
yandan, Azerbaycan’ın petrol üre-
timi 2016 yılında günde 40,000 
varil azalarak 0.82 milyon günlük 
varil olacaktır. 

• Azerbaycan Ulusal Petrol Şirke-
ti’nin (SOCAR) açıklamalarına 
göre, Ocak – Kasım 2015 döne-
minde Bakü – Tiflis – Ceyhan  yo-
luyla taşınan petrol miktarı, 26.37 
milyon tona çıkmıştır. 2014 yılının 
aynı döneminde bu miktar 26.05 
milyon ton olarak gerçekleşmiştir.  

• Türkmenistan Cumhurbaşkanı 
Gurbangulı Berdimuhammadov, 
Afganistan Cumhurbaşkanı Ash-
raf Ghani, Pakistan Başbakanı 
Nawaz Sharif ve Hindistan Cum-
hurbaşkanı Yardımcısı Moham-
mad Hamid Ansari, TAPI boru 
hattının 214 km.’lik Türkmenis-
tan’a ait kısmının resmi açılış tö-
reninde yer almışlardır. Geçtiği 
ülkelerin adlarıyla anılan 1,814 
km. uzunluğundaki TAPI boru 
hattının, 10 milyar dolara mal ol-
ması ve 2019 yılında faaliyete 
geçmesi beklenmektedir. 

• Rusya Maliye Bakanlığı, 2015 yıl 
sonu itibariyle ülkeden sermaye 
çıkışının 60 milyar dolar ol-
masının beklendiğini açıklamıştır. 
Ocak – Kasım 2014 döneminde 
118.7 milyar dolar olan net ser-
maye çıkışı, 2015 yılının aynı dö-
neminde 53 milyar dolara düş-
müştür. 

• Dünya Bankası, Ermenistan’ın 
mali, sosyal ve çevresel istik-

rarının güçlendirilmesi ve yerli 
ürünlerin rekabetinin arttırılması 
için yapılacak geniş çaplı reform-
ların desteklenmesi amacıyla Er-
menistan’a 50 milyon dolar tu-
tarında kredi verilmesine karar 
vermiştir. 

• Ukrayna Enerji ve Kömür Sanayi 
Bakanı Vladimir Demchishin, 
2016 yılı bütçe tasarısının, 1,000 
metreküp için yaklaşık 210-215 
dolar civarındaki ortalama doğal 
gaz ithalat fiyatını temel aldığını 
açıklamıştır. 

• Azerbaycan Türkiye Uluslararası 
Karayolu Ulaştırma Ortak Komis-
yonu’nun toplantısında Azerbay-
can Devlet Karayolları Ulaştırma 
Hizmetleri Başkan Yardımcı-
sı İbrahim Aliyev ile Türkiye 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığı Genel Müdür 
Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, ulus-
lararası karayolu ulaşımı ile ilgili 
bir Protokol imzalamışlardır. Bu 
Protokol, Türkiye’den Orta Asya 
ülkelerine Azerbaycan üzerinden 
yapılacak kargo taşımacılığını 
teşvik etmeyi hedeflemektedir. 

• Türkmenistan Ekonomi ve 
Kalkınma Bakanlığı’ndan yapılan 
açıklamaya göre, Ocak-Kasım 
2015 döneminde ülkenin 
GSYİH’sı %7.1 artmıştır. Sanayi 
sektöründe ve inşaat sektörü de 
sırasıyla %2.6 ve %10.1 oranında 
büyümüştür. Diğer yandan 
ulaştırma ve iletişim alanında, ti-
caret alanında ve tarım sektörün-
de artış hızları sırasıyla %10.2, 
%11.1 ve %10.4 olarak gerçek-
leşmiştir. 
  

Toplum ve Kültür 
 
• Azerbaycan, Güneşli felaketinin 

ardından Hazar Denizi’nde Gü-
neşli petrol alanının 10 Numaralı 
Platformuna 100 – 150 km. Uzak-
lıktaki bölgede kayıp işçilerin 
aranmasına devam edilmektedir.  
Bununla birlikte halen 23 kişinin 
kayıp olduğu bildirilmiştir. 

• Orta Asya’nın en büyük Ortodoks 
kilisesi olan Aziz Prens Vladimir 
Kilisesi Bişkek’de açılmıştır. Açılış 
töreni, Rus Baptist Aziz Prens 
Vladimir’in ölümünün 1,000. 
yıldönümünde gerçekleştirilmiştir.  

• Rusya’nın Voronezh bölgesinde 
bulunan ve zihinsel özürlü vatan-
daşların yaşadığı bir bakım evin-
de çıkan yangında 9 kişi hayatını 
kaybetmiştir. 12 kişinin ise akıbeti 
bilinmemektedir. 
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