
Beklenti Anketi Soru Formunda 2006 Yılı Nisan Ayı Birinci Döneminden İtibaren
Uygulanmak Üzere Yapılan Değişiklikler:

1. Tüketici Enflasyonu Beklentisi
Tüketici enflasyonuna ilişkin soruların sayısı dörtten altıya çıkarılmıştır. Bu değişiklik ile, aylık
enflasyon beklentileri bölümünde, önceki dönemlerde sorulmakta olan cari ayın ve iki ay
sonrasının enflasyon oranı beklentilerine ek olarak “bir sonraki ayın enflasyon oranı” beklentisi
sorulmaktadır. Yıllık enflasyon beklentileri bölümünde ise, önceki dönemlerde sorulmakta olan,
cari yıl sonu ve 12 ay sonrasında gerçekleşmesi beklenen yıllık enflasyon oranlarına ek olarak
“24 ay sonraki yıllık enflasyon oranı” beklentisi sorulmaktadır. 12 ay sonraki ve 24 ay sonraki
“yıllık” enflasyon oranı beklentisi sorularında sorgulanan dönem anket formunda açık olarak
belirtilmekte ve belirtilen dönem sonları (12 ay ve 24 ay sonrası) itibarıyla gerçekleşmesi
beklenen yıllık enflasyon oranlarının belirtilmesi istenmektedir. 

2. Hazine Bonosu Yıllık Bileşik Faiz Oranı Beklentisi
Hazine Müsteşarlığı tarafından, önceki yıllarda ihraç edilmiş üç ayda bir kupon ödemeli
senetlerin bir kısmının vadesi henüz dolmadığı için, üç aylık referans bono ihaleleri sürmekle
birlikte, 2006’dan itibaren her ay düzenli olarak, altı ayda bir kupon ödemeli değişken faizli
senet ihraç edileceği açıklanmıştır. Hazine Müsteşarlığı’nca açıklanan 2006 yılı borçlanma
stratejisi doğrultusunda, cari ay ve yıl sonunda gerçekleşmesi beklenen 3-aylık Hazine bonosu
ihaleleri bileşik faiz oranlarına ilişkin sorular anketten çıkarılmıştır. 
Anketten çıkarılan sorular yerine, içinde bulunulan ayı takip eden üçüncü ve onikinci aylarda
yapılacak 6-aylık Hazine bonosu ihalelerinde gerçekleşmesi beklenen yıllık bileşik faiz oranları
beklentileri eklenmiştir. 
3. Devlet Tahvili İhalesi Yıllık Bileşik Faiz Oranı Beklentisi
Ankete, katılımcıların uzun vadeli faiz beklentilerinin saptanmasına yönelik olarak iki yeni soru
eklenmiştir. Ankete yeni eklenen sorularda, içinde bulunulan ayı takip eden üçüncü ve onikinci
aylarda yapılacak olan beş yıl vadeli, altı ayda bir sabit kupon ödemeli YTL cinsi ihalelerde
gerçekleşmesi beklenen yıllık bileşik faiz oranları sorulmaktadır. 

4. Para Piyasası Gecelik Yıllık Basit Faiz Oranı Beklentisi
Para piyasası gecelik faiz oranı beklentisine ilişkin sorulara, içinde bulunulan ayı takip eden
üçüncü ve onikinci ay sonlarına ilişkin beklentiler eklenmiş, yıl sonuna ilişkin beklenti sorusu
anketten çıkarılmıştır. 

5. Bankalararası Döviz Piyasası Dolar Kuru Beklentisi
Bankalararası döviz piyasası dolar kuruna ilişkin sorulara gelecek oniki ay sonu tahmini
eklenmiştir.

6. Cari İşlemler Dengesi
Bu soruda bir değişiklik yapılmamıştır.

7. GSMH Büyüme Beklentisi 
GSMH büyüme beklentisine ilişkin soruya, bir sonraki yıl sonu tahmini eklenmiştir. 


