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KÜRESEL FİNANSAL KRİZ DÖNEMİNDE PARA POLİTİKASI 

KURULU KARARLARININ PİYASA GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
H. Burcu Gürcihan            Özgür Özel 

 

Merkez Bankası, küresel finansal krizin etkilerinin hissedilmeye başlandığı 2008 yılı 
üçüncü çeyreğinden itibaren Banka bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Repo–Ters Repo Pazarı’nda uygulanmakta olan 
kısa vadeli faizlerde bir yıl içinde 1025 baz puan indirim gerçekleştirmiştir. Bu çalışmada, söz 
konusu dönemde, 1-2 yıl vadeli devlet iç borçlanma senedi getirilerinin, faiz kararlarındaki 
sürpriz bileşene verdikleri tepkiler incelenmektedir. Politika faizindeki indirimlerin devlet iç 
borçlanma senedi getirileri üzerinde etkili olduğu, dolayısıyla kriz döneminde, parasal aktarım 
mekanizması faiz kanalında merkez bankası faizlerinden piyasa getirilerine olan 
geçişkenliğin etkin olduğu gözlenmiştir. 

Following the repercussions of the global financial crisis, the Central Bank 
has reduced overnight rates prevailing in the Interbank Money Market and 

the Istanbul Stock Exchange (ISE) Repo-Reverse Repo Market by 1025 basis points in the 
one year period starting with the third quarter of 2008. In this note, we analyze the response 
of the government bond yields with 1-2 year maturity to the policy rate cuts during this period. 
We find that unexpected components of the policy rate cuts have a pronounced effect on the 
relatively long-term government bond yields. Thus, the transmission from the policy rates to 
market yields has been effective during the crisis period. 
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GGiirriişş::  

Enflasyon hedeflemesi uygulamasındaki temel politika araçlarından birisi olan kısa vadeli 
faiz oranları temelde merkez bankaları tarafından belirlenirken, daha uzun vadedeki faizlerde 
piyasa katılımcılarının faizlerin ileride izleyeceği seyre ilişkin beklentileri ve risk algılamaları 
etkili olmaktadır. Parasal aktarım mekanizması bakımından arz ettiği önem itibarıyla, kısa 
vadeli faizlerdeki değişim ile daha uzun vadeli faizlerdeki değişimin yönü ve büyüklüğü 
arasındaki ilişkiyi gösteren getiri eğrileri merkez bankaları tarafından önem atfedilen 
göstergeler haline gelmektedir.  

Küresel krizin iktisadi faaliyet üzerindeki olumsuz etkilerini sınırlamak amacıyla Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2008-Kasım 2009 döneminde kısa vadeli 
faizlerde önemli ölçüde indirim gerçekleştirmiştir. Bu çalışma, bahsi geçen dönemde TCMB 
politika faizleri indirimlerinde gözlenen sürpriz bileşeninin, İMKB Tahvil ve Bono 
Piyasası’ndaki 1 yıl ve üzeri vadedeki getiriler üzerindeki etkisini incelemektedir.1,2 Notta, 
finansal piyasaların TCMB’nin faiz indirimlerine verdiği tepkiler, kriz sürecindeki her bir faiz 
indirimi için incelenmektedir. Bu analiz için önemli bir yöntemsel husus, getirilerin politika 
faizlerindeki indirimlerin yanı sıra TCMB’nin eş zamanlı politika söylemlerinden de 
etkilenebileceğidir. Dolayısı ile elde edilen sonuçlar, politika faizlerindeki değişimlerin getiriler 
üzerindeki etkisinin yanı sıra, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı günlerindeki para politika 
söylemlerinin etkisini de içermektedir. Bir başka deyişle kullanılan yöntem, bu iki etkiyi 
ayrıştırmadan piyasa getirilerindeki toplam değişime odaklanmaktadır.  

MMeerrkkeezz  BBaannkkaassıı  FFaaiizz  KKaarraarrllaarrıınnıınn  PPiiyyaassaa  GGeettiirriilleerrii  ÜÜzzeerriinnddeekkii  EEttkkiilleerrii  

Grafik 1’de, her ayın ikinci veya üçüncü haftası Reuters tarafından gerçekleştirilen Merkez 
Bankası gecelik borçlanma faiz beklenti anketi sonuçları ile gerçekleşen faiz indirimleri yer 
almaktadır.3 Buna göre, özellikle ele alınan dönem başındaki faiz indirimleri piyasa 
beklentisinin üzerinde kalmıştır. Anketin yapıldığı tarih ve faiz kararının açıklanması arasında 
geçen süre boyunca öngörülerin değişmediği varsayımı altında, beklenti ve gerçekleşme 
farkının yüksek olduğu dönemlerde piyasa getirilerinin faiz kararına belirgin bir tepki vermesi 
beklenir.  
                                                 
1 TCMB faizlerindeki sürpriz bileşeninin piyasa faizleri üzerine etkisi daha önce, İnal (2006) çalışmasında 2001-2006 dönemi için 1 yıla kadar olan vadelerde, ve 
Aktaş ve diğerleri (2009) çalışmasında, Aralık 2004-Ağustos 2008 dönemi için 2 yıla kadar olan vadelerde bulgulanmıştır. 
 
2 Çalışmada kullanılan sabit vadeli piyasa getirileri, İMKB bünyesindeki Tahvil ve Bono Piyasası’nda işlem gören iskontolu ve sabit kuponlu devlet iç borçlanma 
senetleri kullanılarak tahmin edilmiştir. Devlet iç borçlanma senetlerine ilişkin getiri eğrisi tahminlerinde kullanılan yöntem ve veri setine ilişkin detaylar için 
bakınız Akıncı ve diğerleri (2006).      
 
3 Not kapsamında Reuters tarafından yapılan anketin kullanılmasının temel sebebi ele alınan dönemde TCMB Beklenti Anketi 1. Dönem sonuçlarının PPK 
toplantı tarihlerine daha uzak bir zamanda derlenmesidir.  
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Beklenen ve gerçekleşen faiz indirimi arasındaki farka bakıldığında, Kasım 2008-Şubat 2009 
dönemi ile Nisan, Haziran ve kısmen Ekim 
2009’daki PPK kararlarının getiriler üzerinde 
sürpriz etkisi olması beklenir. Böyle bir etkinin 
olması durumunda, faiz kararını takip eden 
günde faizlerde aynı yönde anlamlı bir hareket 
görülecektir. Söz konusu günlerde piyasa 
getirilerinde bir farklılaşma olup olmadığının 
anlaşılabilmesi için, getirilerde bu günlerde 
gözlenen günlük değişim, Nisan 2008-Aralık 
2009 dönemindeki getirilerdeki günlük değişim 
dağılımın uçlardaki yüzdelik dilimleri ile 
karşılaştırılmaktadır. Getirilerdeki günlük değişim, yüzdelik dilimin ima ettiği eşik değerden 
daha yüksek olması durumunda anlamlı olarak değerlendirilmektedir (Tablo 1).  

Öte yandan, faiz kararı alınan günlerde dışsal birtakım unsurlar da piyasa getirilerini 
etkileyebileceği için, bu değişkenlerdeki hareketi dikkate almadan, piyasa getirilerindeki 
anlamlı bir değişimi faiz kararı ile ilişkilendirmek yanıltıcı olacaktır. Bu nedenle, inceleme 
kapsamına alınan günlerde, getirilere etki edebilecek dışsal unsurlarda anlamlı bir hareketin 
varlığı, yukarıda bahsedilen anlamlılık ölçütü kullanılarak test edilmiştir. Farklı vadelerdeki 
ABD ve Euro Bölgesi devlet tahvili getirileri ile Türkiye ve gelişmekte olan ülkelerin geneli için 
temerrüt riskini yansıtan EMBI+ Türkiye ve EMBI+ ele alınan dışsal değişkenlerdir.4 
Getirilerdeki değişimin anlamlı olduğu, ancak söz konusu dışsal değişkenlerde önemli bir 
hareket olmadığı durumlarda, getirilerdeki değişimi faiz kararları ile ilişkilendirmek mümkün 
olabilmektedir. Diğer taraftan, eş anlı olarak dışşal değişkenlerde de anlamlı bir hareket 
olması durumunda faiz kararının getiriler üzerindeki etkisini ayrıştırmak mümkün 
olmamaktadır.  

                                                 
4 Temerrüt riskinin yanı sıra, kur riskinin de faizler üzerinde etkili olduğu düşünülebilir. Bu noktadan hareketle, kur riski ölçütü olarak, ilgili vadede tezgahüstü 
piyasada işlem gören TL/ABD doları kur opsiyonlarının ima ettiği oynaklık alındığında, bu değişkenin temerrüt riski göstergesi olan EMBI+ Türkiye endeksi ile 
yüzde 90’ın üzerinde korelasyona sahip olduğu görülmüştür. Bu nedenle, tabloda daha yaygın kullanılan EMBI+ endeksine yer verilmiştir. EMBI+ endeksi, 
Eurobondlar üzerindeki geri ödeyememe riskini gösterdiğinden bu endeksin kur riskinden bağımsız olması gerektiği düşünülebilir. Ancak, yabancı para 
cinsinden borçlanan bir ülkede yerli paranın önemli ölçüde değer yitirmesi borç ödeme kapasitesini de olumsuz etkileyeceğinden bu iki risk göstergesi arasında 
paralel bir hareket oluştuğu düşünülmektedir. 
 

Grafik 1. Beklenen ve Gerçekleşen Merkez Bankası Politika 
Faizi Değişimleri   (Baz Puan) 
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Kaynak: Reuters, TCMB. 
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Tablo 1: Analiz Sonuçları5 

 

  

 Bilgi için: Eş Zamanlı Dışsal Değişkenler (günlük fark) 

Para Politikası 
Kurulu Tarihleri 

Beklenen 
Faiz 

İndirimi 
(baz puan) 

Gerçekleşen 
Faiz 

İndirimi 
(baz puan) 

İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Getirileri 
(günlük fark, yüzde puan) 

Euro Bölgesi Devlet Tahvili 
Getirileri6 

( yüzde puan) 

ABD Hazine Tahvili 
Getirileri 

( yüzde puan) 

EMBI+ 
Türkiye EMBI+

  

  
1 Yıl 
Vade 

18 Ay 
Vade 

2 Yıl 
Vade 

2 Yıl – 6 Ay 
Vade 

1 Yıl 
Vade 

2 Yıl 
Vade 

5 Yıl 
Vade 

1 Yıl 
Vade 

2 Yıl 
Vade 

5 Yıl 
Vade   

18.Eylül 08 0 0 -0,58** -0,75*** -0,89*** -0,60*** 0,09 0,14* 0,16** 0,52** 0,38** 0,34** -62,0*** -63,9***
22.Ekim 08 0 0 0,74*** 0,69*** 0,62** -0,10 -0,04 -0,02 -0,03 -0,03 0,01 0,01 145,0** 54,4** 
19.Kasım 08 0 50 -0,21 -0,20 -0,17 0,01 -0,14** -0,12** -0,08* -0,10** -0,09* -0,14** 22,0 39,7** 
18.Aralık 08 0 125 -0,40* -0,44* -0,49* -0,10 -0,03 -0,05 -0,06 0,01 0,06** 0,09** 0,0 -6,0 
15.Ocak 09 75 200 -0,93*** -0,82*** -0,71*** 0,17 -0,01 0,03 0,07 0,01 0,00 0,11** -28,0* -19,3 
19.Şubat 09 55 150 -0,36** -0,28 -0,19 0,26 -0,03 -0,05 -0,05 -0,03 -0,05 -0,08 20,0* 8,5 
19.Mart 09 95 100 0,21* 0,24* 0,25* 0,09 -0,05** -0,09** -0,09*** 0,00 0,02 0,02 -7,0 1,7 
16.Nisan 09 57 75 -0,17 -0,24 -0,31* -0,20* 0,06*** 0,05* 0,03 0,03 0,08* 0,12* -10,0 -7,6 
16.Haziran 09 31 50 -0,34** -0,30* -0,26 0,07 -0,03 -0,07* -0,05 -0,01 -0,04 -0,01 14,0* 16,5* 
16.Temmuz 09 45 50 -0,04 0,01 0,02 0,15* 0,01 0,03 0,03 0,01 0,02 0,06 -11,0 -13,5 
18.Eylül 09 47 50 -0,10 -0,05 -0,02 0,13* -0,01 0,00 -0,01 0,01 0,05 0,08 -8,00 -4,14 
15.Ekim 09 40 50 0,19** 0,26*** 0,31*** 0,21*** 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00 -0,04 10,0* 8,3 
Kaynak: İMKB, Bloomberg, TCMB. 
Not: *,**,*** ilgili değerin, 1 Nisan 2008 – 31 Aralık 2009 dönemine ilişkin ampirik dağılımın sırasıyla iki taraflı % 20, % 10 ve % 5 ’lik yüzdelik diliminde yer 
aldığına işaret etmektedir. 

Tablo 1’de yer alan günler, piyasa getirilerinde anlamlı bir değişimin gözlendiği veya 
beklentiler ile faiz kararları arasındaki fark dikkate alındığında, Reuters anketinde sürpriz 
etkisi gözlenen PPK toplantı tarihleridir. 18 Eylül ve 22 Ekim 2008 Kurul tarihleri birinci 
durum, geri kalan tarihler ise ikinci durum çerçevesinde ele alınmaktadır.  

Politika faizlerinin sabit tutulduğu 18 Eylül 2008 tarihinde piyasa getirileri azalırken, 22 
Ekim 2008’de artış göstermiştir. Her iki harekette de ülke riskliliğindeki değişim belirleyici 
olmuştur. Ayrıca, Eylül 2008’de, hem ABD hem de EURO Bölgesi piyasa getirilerindeki 
artışın EMBI endeksindeki düşüşe katkı sağladığı düşünülmektedir (Tablo 1). 

                                                 
5 Ele alınan dönemde getiriler zaman içinde gerilediği ve getirilerdeki günlük fark ile seviye yakından ilişkili olduğu için günlük farklardan hesaplanan ampirik 
dağılımın oynaklığı yüksek olmaktadır. Bu durumda, etkin ancak düşük faiz indirimi sonrasında, piyasa getirilerindeki gerilemenin istatistiksel anlamlılık 
derecesi düşük olabilecektir. Bu yanlılığı ortadan kaldırmak amacıyla, günlük değişimlerin anlamlılığına bakılırken günlük fark yerine, günlük logaritmik farklar 
kullanılmıştır. Faiz kararlarının etkisini ölçerken, faiz kararının alındığı dönemi kapsayan dar bir zaman dilimine bakan vaka analizi yaklaşımının kullanılması 
durumunda da bahsi geçen yanlılık ortadan kalkacaktır. Bu amaçla vaka analizi de yapılmıştır. Bu çerçevede, faiz kararı öncesindeki iki gün ile faiz kararı sonrası 
iki gün karşılaştırılmış, getiriler ve dışşal değişkenlerin iki örneklemdeki ortalamasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığı test edilmiştir. 
Sonuçlarda bir takım farklılıklar olmakla birlikte, Merkez Bankası kararlarının etkisini özellikle vurguladığımız 2008 yılı Aralık ayı ve 2009 yılı Ocak, Şubat ve 
Haziran aylarına ilişkin değerlendirmemiz değişmemektedir. Vaka analizi sonuçlarının, getirilerin dağılımıyla ilgili varsayım ile analize konu olan vaka öncesi ve 
sonrası örneklem büyüklüğüne hassas olması gibi zayıf yönleri olması nedeniyle, notta kullanılan yöntem vaka analizine tercih edilmektedir.  
 
6 Zaman içinde kompozisyonu değişen, ancak kredi derecesi AAA olan ve EURO Bölgesi ülkeleri tarafından ihraç edilmiş devlet tahvillerini kapsamaktadır.  
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İncelenen dönemdeki ilk faiz indiriminin 
gerçekleştirildiği 19 Kasım 2008 tarihinde 
piyasa getirilerinde anlamlı bir gerileme 
gözlenmemektedir. Aynı günde, ABD ve EURO 
Bölgesindeki piyasa getirileri gerilemiş, eş 
zamanlı olarak risk göstergeleri artış 
kaydetmiştir. Dolayısıyla, aynı gün içinde, 
Türkiye’deki uzun vadeli getirilere zıt yönlerde 
etki edebilecek iki farklı gelişme yaşanmıştır.  

Faiz indirimleri, Aralık 2008-Ocak 2009 
döneminde incelenen her vadedeki getirilerde, 
Şubat 2009’da 1 yıllık getirilerde, Nisan 2009’da 
2 yıllık getirilerde ve Haziran 2009’da ise 1 ve 
1,5 yıllık vadelerdeki getirilerde etkili olmuştur 
(Tablo 1).   

Aralık 2008 ve Ocak 2009’daki faiz 
indirimlerinde getiri eğrilerinde paralel bir kayma 
gözlenmiştir (Grafik 2). Bu durum 6 ay ile 2 
sene arasındaki ileri valörlü getirilerin aynı 
oranda gerilediğini göstermektedir.7 Oysa ki, 
Şubat ve Haziran 2009’daki faiz indirimlerinde 
getiri eğrisinin kısa vadeli ucu etkilenmiş, uzun vadede getiriler birbirine yaklaşmıştır (Grafik 
3). Bu durum, getirilerdeki azalmanın finansal piyasalar tarafından geçici olarak algılandığına 
ve beklentilerin getirilerin bir süre sonra eski seviyelerine dönmesi yönünde olduğuna işaret 
etmektedir.  

15 Ocak 2009 tarihli PPK toplantısında gecelik faiz 200 baz puan indirilmiş, gecelik faizin 
beklenenden fazla düşürülmesi her vadede getirilerin azalmasına yol açmıştır (Grafik 2). Bu 
durum, Merkez Bankası’nın enflasyondaki aşağı yönlü baskının uzunca bir süre devam 
edeceği yönündeki değerlendirmesinin doğru algılandığına ve piyasalarda politika faizlerinin 
yapılan indirimlerin ardından uzunca bir süre düşük bir seviyede kalacağı beklentisinin 
oluştuğuna işaret etmektedir. 

Aynı tarihte, Avrupa Merkez Bankası (ECB) da 50 baz puan indirime gitmiş, fakat aynı 
günde Euro Bölgesi devlet tahvili getirilerinde ve EMBI+ endeksinde istatistiksel olarak 

                                                 
7 Getiri eğrileri, ilerli valörlü getiri cinsinden de sunulabilir. İleri valörlü getiri, gelecekte belirli bir vade için yapılacak yatırımın bugünden belirlenen getiri 
oranıdır. Belirli bir vadedeki getiri o vadeye kadar olan ileri valörlü getirilerin ortalamasıdır.  
 

Grafik 2. 18.12.2008 ve 15.01.2009 Tarihleri İçin Getiri 
Eğrileri 

 

 

Kaynak: İMKB, TCMB. 
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anlamlı bir değişim olmamıştır. Bu gözlem, ECB 
faiz kararının Türkiye’de piyasa getirileri 
üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığını ve piyasa 
getirilerinde gözlenen gerilemenin önemli 
ölçüde TCMB’nin faiz indiriminden 
kaynaklandığını düşündürmektedir.   

15 Ekim 2009 tarihinde, politika faizlerindeki 
düşüşte sınırlı miktarda da olsa sürpriz bileşeni 
mevcuttur (Grafik 1, Tablo 1). Ancak, 
beklenenin tam aksine piyasa getirilerinde 
önemli ölçüde artış gözlenmiştir. Bu durumun, 
aynı gün EMBI+ Türkiye endeksinde gözlenen 
artıştan ve Anayasa Mahkemesi’nin menkul 
kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarından 
elde edilen gelirlere uygulanan vergiyle ilgili 
Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. madde 
hükümlerini iptal etmesinden kaynaklandığı 
düşünülmektedir. 

SSOONNUUÇÇ  

Küresel kriz döneminde talep koşullarının enflasyonu düşürücü etkisi baskın olmuş ve 
ülke riskliliğindeki kötüleşme yüksek fon akımlarına maruz kalan diğer ülkelere kıyasla sınırlı 
kalmıştır.  Bu dönemde TCMB, krizin iktisadi faaliyet üzerindeki olumsuz etkilerini sınırlamak 
amacıyla, politika faizlerinde önemli ölçüde indirime gitmiş, bu süreci aldığı likidite tedbirleri 
ile desteklemiştir. Bu ortamda, piyasa faizlerini etkilemesi muhtemel diğer değişkenler de 
dikkate alındığında, beklentilerin ötesinde gerçekleştirilen faiz indirimlerinin görece uzun 
vadeli getiriler üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Diğer bir ifadeyle, kriz döneminde de 
parasal aktarım mekanizmasının faiz kanalında merkez bankası faizlerinden piyasa 
getirilerine olan geçişkenliğin etkin olduğu gözlenmiştir. 

Grafik 3. 19.02.2009 ve 16.06.2009 Tarihleri İçin Getiri 
Eğrileri 

 

 

Kaynak: İMKB, TCMB. 
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