
Billten 
Merkez Banl<as• ileti~iminde Yeni 
Bir Ara~: Stizle Ytinlendirme 
2008 y1lmm son ~eyreginden itibaren dunyay1 etkisi altma 

alan kuresel finansal kriz merkez bankalanm ge~mi~ten 

farkll politikalar uygulamaya sevk etmi~, bu donemde 

geleneksel para politikalanndan ortodoks olmayan 

politikalara ge~i~ yap1lm1~t1r. Soz konusu durum merkez 

bankalannm ileti~im politikalanna da y a n s l m l ~ ,  ozellil<le 

geli~mi~ Olke merkez bankalan sozle yonlendirme 

(forward guidance) uygulamasma ba~lam1~t1r. Geli~mi~ 

Olke ekonomilerinde politika faiz oranlannm yuzde s1f1ra 

yakla~masmm da etkisi ile gorulen bu uygulama ile 

merkez bankalan para politikasmm belirsizligini azaltmay1 

hedeflemektedir. 

TURKiYE CUMHURiYET 
MERKEZ BANKASI 

Say1: 32/ Arahk 2013 

0 TCMB Birimleri 
Denetim Cienel Mildilrlilgil 

Termometre 

Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankas1 

(TCMB) bunyesinde denetim 

faaliyetleri uluslararas1 standartlara 

uygunlugu tespit edilmi~ alan 
Denetim Genel Mudurlugu tarafmdan 

yerine getirilmektedir. 

• Enflasyon ve l;1kt1 Ar;•i• Tahminleri 
TCMB, 30 Ekim 2013'te bir basm 

toplant1s1 ile Enflasyon Raporu'nu 

kamuoyu ile p a y l a ~ m 1 ~ ,  enflasyon ve 

~1kt1 a~1g1 tahminlerini a~1klam1~t1r. 

• Reel Efektif Doviz Kuru 

TOFE bazll reel efektif doviz kuru Ekim 

aymda 109,99 seviyesine yukselmi~tir. 

TCMB Faiz Oranlar1 (19 l<as•m 2013, 0/a) 
Bir hafta vadeli repo 
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Merkez bankalan a~1smdan ileti~im, son 30 y1ld1r bOyOk on em 

kazanm1~, ge~mi~te hakim olan "gizlilik" ilkesi yerini "~effaf
llk" ilkesine b1rakm1~t1r. Merkez bankalan a~1smdan ileti~im 
politikalarmm onem kazanmasmm birka~ nedeni bulunmak
tadlr. ilk olarak, fiyat istikranm saglama hedefinin merkez 
bankalanna verilmesi, merkez bankalannm bu gorevi yerine 

getirmede bag1ms1z olmalanm gerekli k1lm1~, bu durum he
sap verme sorumlulugunu da beraberinde getirmi~tir. Mer
kez bankalarmm politika uygulamalan ve sonu~lan hakkmda 
hesap vermekle sorumlu olmalan, etkin bir ileti~im stratejisi 
uygulamalanm gerekli k1lm1~t1r. ikinci olarak, merkez banka

lan a~1smdan ileti~im, uygulanmakta olan politikalann etki
liliginin ve etkinliginin saglanmas1 noktasmda onem kazan
maktadlr. ~effafllk ve ileti~im, kamuoyunun merkez bankas1 

politikalanm anlamasm1 ve bu politikalara gOven duymasm1 
saglayarak politika etkinligini art1rmakta, belirsizligi azalta

rak ongorOiebilirligi saglamaktad1r. 

Bu kapsamda, merkez bankalan ekonomik gorOnOm, para 
politikas1 hedefleri ve reaksiyon fonksiyonlan, para politikas1 
kararlan ve bunlann gerek~eleri ile ekonomi tahminleri hak

kmda kamuoyu ile ileti~im kurmaktad1rlar. Bunlara ek olarak, 
merkez bankalan zaman zaman gelecekte atacaklan politika 
ad1mlanna ili~kin sinyallere de a~1klamalannda yer vermekte

dirler. 

2008 y1lmm son ~eyreginden itibaren ba~ta geli~mekte olan 
Olkeler olmak Ozere tOm dOnyay1 etkisi altma alan kOresel 
finansal kriz merkez bankalanm ge~mi~ten farkll politikalar 

uygulamaya sevk etmi~tir. Soz konusu durum merkez banka
lannm ileti~im politikalan a~1smdan da kendisini gostermi~, 
bu donemde merkez bankalan piyasalar ve ekonomik birim

lerle etkili ileti~im kurmaya ozen gostermi~tir. 

SOZLEYONLENDiRME NEDiR? NEDEN UYGULANMAKTADIR? 

Kriz ile birlikte nominal faiz oranlannm yOzde s1f1ra gelmesi 
veya bu s1mra yakla~mas1 sonucunda geli~mi~ Olke merkez 
bankalannm ekonomik faaliyeti canland1rmaya yonelik adlm

lar atabilmeleri i~in alan kalmamas1, merkez bankalanm ileti

~im alanmda farkll uygulamalan benimsemeye sevk etmi~tir. 
Bu noktada "sozle yonlendirme (forward guidance)" kavram1 

one ~1kmaktad1r. 

Sozle yonlendirme, merkez bankalannm ekonomik gorOnO
me ili~kin degerlendirmelerine bagll olarak para politikasmm 
gelecekteki olas1 yonelimi hakkmda kamuoyu ile ileti~im kur
malandlr. Merkez bankalan, destekleyici para politikalannm 
uzunca bir sOre devam edecegine i~aret etmenin yam s1ra 

para politikasmm normalle~mesi sOrecine ili~kin ~1k1~ stra
tejilerinin bir par~as1 olarak da bu yonteme ba~vurmaktad1r. 
Bir ileti~im arac1 olarak sozle yonlendirmenin kullamm1 sa
dece politika faizinin yOzde s1f1r smmna gelmesi durumu ile 

ilgili olmamakla birlikte, bu s1mra ula~1lmas1 ba~ta Amerika 
Birle~ik Devletleri Merkez Bankas1 (Fed) olmak Ozere, dOnya 
merkez bankalanm daha a~1k sozle yonlendirme ara~lan kul

lanmaya sevk etmi~tir. Bu ~er~evede, merkez bankalannm bu 
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tip bir ileti~imde bulunmalan, ozellikle olaganOstO durumlarda 
kar~1la~1lan para politikas1 zorluklanyla bir mOcadele ~ekli ola
rak ortaya ~1kmaktad1r. 

Diger taraftan, alt1 ~izilmesi gereken bir ba~ka husus ise sozle 
yonlendirme ile merkez bankalan tarafmdan yap1lan a~lkla

malann bir taahhOt niteligi ta~1mamamas1d1r. Bu yolla yap1lan 
a~1klamalar, merkez bankasmm elinde bulundurdugu veri seti
ne dayanarak ve bu verilere bagll olarak yapacagm1 ongordOgO 
politika hareketlerini i~ermektedir. 

Olke uygulamalarma bak1ld1gmda 0~ tip sozle yonlendirme 
~ekli kullamld1g1 gorOimektedir. 

1. A~1k U~lu Ytinlendirme 

A~1k u~lu yonlendirmede, politikalann izleyecegi seyre 
ili~kin niteliksel bilgi sunulmaktad1r. Merkez bankalannm 
politika faiz oranlanm uzun bir sOre daha art1rmayacaklan 
yonOndeki a~1klamalan a~1k u~lu yonlendirmenin bir orne
gidir. Merkez bankalanna ongorOiemeyen geli~meler kar~l
smda esneklik saglarken gorece az bilgi i~ermesi ve yanll~ 
yorumlamaya a~1k olmas1 gibi riskier i~ermesi nedenleriyle 
bu tip yonlendirmenin etkisi dO~Ok olmaktad1r. 

2. Zamana Bagh Ytinlendirme 

Zamana bagll yonlendirmede, merkez bankalan para poli
tikasmm ne zaman degi~ecegine ili~kin i~aret vermektedir. 
Ekonomik birimler tarafmdan yorumlanmas1 kolay olmakla 
birlikte, ekonomik ko~ullardaki olas1 degi~iklikler halinde 
para politikasmm ne tOr bir tepki verecegi hakkmda belir
sizlik olu~turmaktad1r. 

3. Duruma Bagh Ytinlendirme 

Duruma bagll yonlendirmede, merkez bankalan para politi
kasmda degi~ime yol a~abilecek ekonomik ko~ullara yone
lik i~aret vermektedir. Merkez bankalannm Olkedeki i~sizlik 
oram veya bOyOme belirli bir seviyeye ula~ana kadar veya 
enflasyon oram orta vadeli hedefler ile uyumlu oldugu sO
rece politika faiz oranlanm art1rmayacaklanm a~1klamalan, 
duruma bagll yonlendirme ornegi olu~turmaktad1r. Para 
politikasmm anla~1llrllgm1 art1rmas1 ve esneklik gibi avan
tajlarmm olmasmm yam s1ra, duruma bagll yonlendirme 
ekonomik birimlerin merkez bankas1 tarafmdan belirtilen 
kriterlere a~m odaklanmas1 ve a~1klanan verilere bagll ola
rak yOksek oynakllk olu~turmas1 gibi olumsuzluklara yol 
a~abilmektedir. 



Kiiresel Finansal Kriz Sonras1nda Sozle Vonlendirme Ornekleri: 

Amerikan Merkez Bankas1 (Fed), Federal A~1k Piyasa 
Komitesi (FOMC) 

A~1kU~Iu: 

16 Arahk 2013: "Zay1f iktisadi ko~ullann olagand1~1 dO~Ok fa

izi bir sOre gerektirmesi muhtemeldir." 

18 Arahk 2009: "iktisadi ko~ullann olagand1~1 dO~Ok faizi 

uzun bir sOre gerektirmesi muhtemeldir." 

Zamana Bagh: 

9 Agustos 2011: "iktisadi ko~ullarm olagand1~1 dO~Ok faizi en 

azmdan 2013 ortasma kadar gerektirmesi muhtemeldir." 

25 Ocak 2012: "iktisadi ko~ullann olagand1~1 dO~Ok faizi en 
azmdan 2014 sonuna kadar gerektirmesi muhtemeldir." 

13 Eyliil 2012: "Oiagan d1~1 dO~Ok faizin en azmdan 2015 so
n una kadar gerekli olmas1 muhtemeldir .... Ekonomik topar

lanmanm gO~Ienmesinin ardmdan para politikasmm yOksek 

derecede destekleyici duru~u kayda deger bir sOre daha uy
gun olmaya devam edecektir." 

Duruma Bagh: 

12 Arahk 2012: "Oiagand1~1 dO~Ok faizin i~sizligin %6,5'in 

Ozerinde seyrettigi, 1-2 y1lllk dtineme ili~kin enflasyonun %2 

hedefini yanm puan a~mad1g1 ve uzun vadeli enflasyon bek

lentileri istikrarll seyrettigi sOrece uygun olacag1 dO~OnOI

mektedir." 

19 Haziran 2013: "Y1hn sonuna dogru varhk ahmlannm ka

demeli bi~imde azalt1lmaya ba~lanmas1 ve allmlann gelecek 

y1lm ortasmda sana erdirilmesi uygun olabilir. Ahmlar sana 

erdiginde i~sizlik oranmm %7 civannda ve enflasyonun he

defle tutarll seviyelerde olacag1 tahmin edilmektedir." 

18 Eyliil 2013: "2016 sonunda i~sizlik ve enflasyon verilerinin 

uzun dtinemli ortalamaya yakm olacagmm tahmin edilmesi

ne kar~m. ntitr faiz oranma ula~1lmas1 ilave 1-2 y1lhk dtinemi 

kapsayabilir." 

W Avrupa Merkez Bankas1 

A~1kU~Iu: 

4 Temmuz 2013: 

"Ytinetim Konseyi ECB faiz oranlannm uzun bir sOre mevcut 

ya da daha dO~Ok seviyelerde kalmasm1 beklemektedir." e lngiltere Nerkez Bankas1, Para Politikas1 Kurulu (PPK) 
Duruma Bagh: 
1 Agustos 2013: "PPK %0,5 alan politika faiz oramm i~sizlik 

oram %7,0 e~igine dO~ene kadar art1rmamak niyetindedir ... 

PPK i~sizlik oram %7'nin Ozerinde oldugu sOrece ek likidite 

ihtiyac1 oldugunda varhk ahmm1 art1rmaya haz1rd1r ... PPK, i~

sizlik e~igine ula~1lana kadar mevcut varllk stokunu koruma 

niyetindedir." 
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SOZLE VONLENDiRME NASIL ETKiLi OLUR? 

Bekleyi~ler Hipotezi'ne gore, uzun vadeli faiz a ram, k1sa vadeli 

faiz oranlanna ili~kin beklentilerin ortalamas1 ve risk priminin 

toplammdan olu~maktad1r. Bu dogrultuda, merkez bankalan 

ekonomik birimlerin k1sa vadeli faiz oranlannm tingtirOiebilir 

gelecekteki geli~imine ytinelik beklentilerini degi~tirmek ve 

buna ytinelik bilgi saglamak suretiyle uzun vadeli faiz oran

lan Ozerinde etkili olabilmektedir. Bu yolla merkez bankalan 

para politikas1 stratejileri ve reaksiyon fonksiyonlanna a~lk

hk getirmektedir. Ozellikle politika faizinin yOzde s1f1r bandl

na yakla~t1g1 veya bu bantta seyrettigi durumlarda, merkez 

bankalan nominal faiz oramm daha da a~ag1 ~ekememekte, 

politika faizini dO~Ok bir seviyede tutma niyetini ileti~im yo

luyla kamuoyuyla payla~arak beklentileri ytinetmeye ~ah~

maktadlr. Btiylelikle uzun vadeli faiz oranlan Ozerinde a~ag1 

ytiniO bir bask1 yarat1hrken kredi ko~ullanm geni~letmek i~in 

dolayll bir kanal olu~turulmaktad1r. Ozellikle kamuoyunun 

makroekonomik ko~ullara ve para politikasma ili~kin beklen

tilerinin merkez bankasmm degerlendirmelerinden belirgin 

olarak farkllla~t1g1 durumlarda stizle ytinlendirme, merkez 

bankalannm degerlendirmelerinin ve stratejilerinin netle~ti

rilmesi a~1smdan tinem kazanmaktad1r. 

Ekonomik birimler para politikasmm gelecekte izleyecegi yol 

hakkmda tahminde bulunurken birbiriyle ili~kili iki unsuru gtiz 

tinOnde bulundurmaktad1r. Bunlardan ilki, ekonomik ko~ulla

ra tepki olarak merkez bankasmm ad1mlanm hangi strateji 

~er~evesinde att1g1, ikincisi ise merkez bankasmm mevcut 

ve gelecekteki ekonomik ko~ullara ili~kin degerlendirmeleri

nin nas1l yorumland1g1yla ilgilidir. Bu ~er~eveden bak1ld1gmda 

stizle ytinlendirme, bu iki unsur ile yakmdan ilgilidir. Stiz

le ytinlendirme ilk olarak merkez bankasmm para politikas1 

stratejisinin a~1klanmasm1 i~ermektedir. Diger bir deyi~le, bu 

ytintemle merkez bankas1 reaksiyon fonksiyonunun paramet

relerini ve politika hedeflerini kamuoyu ile payla~maktad1r. 

ikinci olarak ise stizle ytinlendirme ile merkez bankas1, mak

roekonomik temellere ili~kin degerlendirmeleri hakkmda bilgi 

sunmaktad1r. Bu kapsamda, bu tip bir ileti~im ~ekli merkez 

bankasmm gelecekteki ekonomik geli~meler hakkmdaki bek

lentilerini yans1tmaktad1r. Stizle ytinlendirme a~1klamalannm 

ko~ul i~eren btiiOmleri bu ikinci unsurla ilgilidir. 

Stizle ytinlendirmenin, parasal geni~lemenin etkilerini 0~ yolla 

art1rmas1 beklenmektedir: 

1. Para politikas1 karar allc1lannm enflasyon ve istihdam 

tidOnle~imi, ekonomik gtirOnOm ve olas1 politika tepkile

rine ili~kin gtirO~O hakkmda a~1kllk saglamaktad1r. 

2. Para politikasmm gelecegine ili~kin belirsizlikleri azalt

maktadlr. Hangi ko~ullar altmda geni~letici para politika

smm devam edecegi hakkmda ekonomik birimlerin bilgi 

sahibi olmas1 saglanmaktad1r. 










