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Değişen Merkez Bankacılığı ve Finansal 
İstikrar

Küresel kriz öncesindeki dönemde para 
politikasının rolü ve işlevi üzerine hem 
akademik yazında hem de merkez bankacılığı 
uygulamalarında görüş birliği sağlanan 
noktalardan birisi, fiyat istikrarının sağlanmasının 
makroekonomik istikrarın sağlanması için 
yeterli olacağı düşüncesi olmuştur (Mishkin, 
2011). Buna göre, para politikası fiyat istikrarını 
sağlamaya odaklanırken, finansal kuruluşların 
mikro düzeyde düzenleme ve gözetime tabi 
olmasının finansal istikrarı sağlamaya yeterli 
olacağı düşünülmüştür (Borio, 2011a). Ancak, 
küresel kriz sonrası dünyada merkez bankacılığına 
yaklaşım önemli ölçüde değişmiş, fiyat istikrarının 
sağlanmasının –her zaman– finansal istikrarı 
da sağlamakta yeterli olmadığı görülmüştür. 
Küresel krizden çıkarılan en önemli derslerden 
birisi, merkez bankalarının finansal sistemde 
biriken riskleri göz ardı etmemesi gerekliliğidir. 
Zira finansal istikrarın gözetilmemesi, orta 

ve uzun vadede makroekonomik istikrarı ve 
fiyat istikrarını tehdit edebilecek sonuçlar 
doğurabilmektedir. Krizleri önlemek ve krizlerin 
yarattığı olumsuzlukları gidermek için yalnızca 
para politikasına başvurulmasının çok maliyetli 
olduğu, aynı zamanda tek bir aracın bunun için 
yeterli olmadığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda 
bankacılık ve finansal sektöre mikro-ihtiyati bir 
yaklaşımla yapılan düzenleme ve gözetimin yanı 
sıra, merkez bankalarına da önemli bir rol düştüğü; 
makro finansal riskleri sınırlayacak politikaların 
geliştirilmesi için makro-ihtiyati bir yaklaşımın da 
gerekli olduğu sonucuna varılmıştır.

Başta makro-ihtiyati politika tasarımı olmak 
üzere para politikası ve finansal istikrar 
etkileşimine ilişkin uygulanacak politikalar 
hakkında akademik yazında tartışma devam 
etmektedir. Bu yazın, finansal koşulların uzun 
bir süre boyunca destekleyici olduğu dönemlerin 
çoğunlukla finansal krizlerle sonuçlanabileceğini 
vurgulamakta ve makro-ihtiyati politikalar ile 
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para politikasının nasıl şekillenmesi gerektiğini 
tartışmaktadır. Bir görüş, finansal çevrimin aşırı 
genişleme dönemlerinde para politikasının,  
makroekonomik istikrarın gerektirdiğinden 
daha sıkı durmasını (“rüzgâra karşı durmak”-
leaning against the wind) savunmaktadır. Bir 
diğer görüş ise para politikasının finansal risklere 
karşı önleyici bir yaklaşımdan ziyade olası bir 
finansal krizden sonra krizin olumsuz sonuçlarını 
gidermek (“ortalığı temizleme”-cleaning up 
afterwards) stratejisini benimsemesi gerektiğini 
savunmaktadır.1

Kriz sonrası ortaya çıkan koşullar pek çok merkez 
bankasını fiyat istikrarından ödün vermeden 
finansal istikrarı da gözetecek şekilde alternatif 
politika arayışına yönlendirmiştir.2,3 Gelişmiş 
ülkeler tarafından uygulanan miktarsal genişleme 
politikaları sonucu küresel düzeyde 
ortaya çıkan likidite bolluğu, gelişmiş 
ülkelerde faiz oranlarının çok 
düşük olması ve küresel risk 
iştahındaki ani değişimler 
gelişmekte olan ülkelere 
yönelik sermaye akımlarını 
hem hızlandırmış hem 
de oynaklığını artırmıştır. 
Bunun sonucunda Türkiye 
gibi gelişmekte olan ülkeler, 
küresel para politikalarına karşı 
çok duyarlı hale gelmiş ve bu durum söz konusu 
ülkelerde makro ve finansal istikrar açısından risk 
oluşturmuştur.

Türkiye’de Para Politikası ve Finansal 
İstikrar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da 
2010 yılı sonlarından itibaren fiyat istikrarının 
yanı sıra finansal istikrarı da gözeten bir yaklaşım 
benimseyerek enflasyon hedeflemesi çerçevesini 
ilave politika araçlarıyla zenginleştirmeye 
başlamıştır. TCMB, söz konusu politika 
çerçevesinin ilk yıllarında, yüksek hacimlere 
ulaşabilen sermaye akımlarının yurt içindeki 
etkilerini sınırlamak amacıyla, geleneksel para 

politikası araçları dışında farklı likidite yönetimi 
araçları ve zorunlu karşılıkları aktif şekilde 
kullanmaya başlamıştır.4 İlerleyen dönemde, 
küresel para politikalarında belirsizliklerin 
nispeten zayıflaması ve özellikle de ABD para 
politikasının normalleşme sinyalleri vermesiyle, 
TCMB de 2016 yılında para politikasında 
sadeleşme sürecini başlatmıştır.

TCMB, 2017 yılı genelinde enflasyon görünümüne 
karşı sıkı duruşunu korurken, döviz likiditesinde 
dengeleyici ve finansal istikrarı gözetici bir politika 
bileşimi uygulamıştır. 2017 yılının ilk yarısında 
alınan politika kararları, finansal koşullar üzerinde 
ek bir sıkılık oluşturmadan döviz kuru kaynaklı 
maliyet yönlü enflasyonist baskıları hafifletmeyi 
hedeflemiştir. 2017 yılı boyunca TCMB 
fonlamasının büyük oranda tek bir kanaldan 

yapılmasına bağlı olarak para 
politikasının öngörülebilirliği önemli 

ölçüde artmıştır. 20 Kasım 2017 
tarihinden itibaren TCMB 

reel sektörün basit, derinliği 
olan ve etkin bir ürüne 
erişimini kolaylaştırarak 
döviz kuru riskini yönetme 
kapasitesini artırması 

amacıyla Türk lirası uzlaşmalı 
vadeli döviz satım ihalelerine 

başlamıştır. Bu yeni araç ile döviz 
piyasalarında derinliğin artması ve reel sektörün 
kur riskini daha etkin yönetmesi amaçlanmış ve 
bu aracın fiyat istikrarını sağlama ve sürdürmeye 
katkıda bulunacağı değerlendirilmiştir.

TCMB, para politikasının öngörülebilirliğini 
artırmak ve aktarım mekanizmasını güçlendirmek 
amacıyla 28 Mayıs 2018 tarihinde yaptığı duyuru 
ile para politikasının operasyonel çerçevesinde 
sadeleşme sürecini tamamlamıştır. Böylelikle, 
gecelik borçlanma ve borç verme oranları bir hafta 
vadeli repo ihale faizi etrafında simetrik bir koridor 
oluşturmuştur. Yeni operasyonel çerçevede TCMB 
fonlamasının tamamı haftalık repo ihaleleriyle 
sağlanmaya başlanmıştır.
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"
Enflasyondaki 
düşüşü kalıcı hale 
getirebilmek için para 
politikasındaki temkinli 
duruşun sürdürülmesi 
gerekmektedir. 
Bu çerçevede, parasal 
sıkılığın düzeyi 
enflasyondaki düşüşün 
sürekliliğini sağlayacak 
şekilde belirlenmektedir. 
TCMB’nin amacı 
enflasyonu önce tek 
hanelere indirmek, 
sonrasında nihai 
hedef olan yüzde 5’e 
yaklaştırmaktır.
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Gelişmiş ülkelerin para politikasındaki 
normalleşme süreci, petrol fiyatlarının artması 
ve jeopolitik gelişmeler, 2018 yılında Türkiye 
finansal piyasalarındaki oynaklığın artmasına 
yol açmıştır. 2018 yılının Ağustos ayında Türk 
lirasında yaşanan hızlı değer kaybının ardından 
fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda TCMB 
para politikasını önemli ölçüde sıkılaştırmıştır. 
TCMB, 2018 yılında bu kararlara ek olarak artan 
döviz kuru oynaklığı ve sağlıksız fiyat oluşumları 
karşısında piyasaların etkin çalışmasını ve aktarım 
mekanizmasını desteklemek amaçlarıyla sahip 
olduğu araç setini genişletmiş ve etkili bir şekilde 
kullanmıştır. Bu kapsamda, TCMB Borsa İstanbul 
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda kurumsal 
ve bireysel yatırımcılarla Türk lirası uzlaşmalı 
vadeli döviz işlemlerine başlamıştır. Kasım ayında 
Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası devreye 
alınmıştır. Söz konusu adımlar ile vadeli işlem 
piyasalarının derinleşmesine ve dolaylı olarak reel 
sektörün kur riski yönetimine katkı sağlanması 
amaçlanmıştır.

TCMB 2019 yılının ilk yarısında, bir hafta vadeli 
repo ihale faiz oranını yüzde 24 düzeyinde 
sabit tutmuştur. Sonraki dönemde, enflasyon 

görünümündeki iyileşme ve enflasyonun ana 
eğilimine dair göstergeler dikkate alınarak, 
politika faizi Temmuz, Eylül ve Ekim aylarındaki 
PPK toplantılarında kademeli şekilde yüzde 14 
düzeyine indirilmiştir. TCMB, bu kararlara ek 
olarak piyasaların ve aktarım mekanizmasının 
etkin işleyişini desteklemek amacıyla politika 
faizi dışında sahip olduğu araçları da aktif olarak 
kullanmaya devam etmiştir. Yurt dışı swap 
piyasasında Mart ayının son haftasında gözlenen 
Türk lirası likidite sıkışıklığı swap faizlerinin 
yükselmesine neden olmuş ve söz konusu likidite 
sıkışıklığının etkilerini sınırlamak amacıyla 
döviz karşılığı Türk lirası swap imkânının 
limitleri artırılmıştır. O dönemden itibaren 
TCMB, aktarım mekanizmasının etkin işleyişini 
gözeterek döviz karşılığı TL swap işlemlerini 
açık piyasa işlemleri (APİ) fonlamasına ilave 
olarak kullanmaktadır. Ayrıca, 17 Haziran 2019 
tarihinde, piyasa yapıcı bankalara politika faiz 
oranının 100 baz puan altında gecelik vadeli 
likidite imkânı kullandırılmasına karar verilmiştir. 
APİ fonlamasının sınırlı bir payını teşkil eden bu 
likidite imkânı ile desteklenen piyasa yapıcılığı 
sisteminin finansal piyasaların derinleşmesine 
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ve para politikası etkinliğinin artırılmasına katkı 
sağlayacağı değerlendirilmiştir.

Politika faizine yönelik kararlara ek olarak 2019 
yılında TCMB, zorunlu karşılıkların finansal 
istikrarı destekleyecek şekilde makro ihtiyati bir 
araç olarak daha esnek ve etkin kullanılmasına 
yönelik bazı değişikliklere gitmiştir. Bu çerçevede 
19 Ağustos 2019 tarihinde Türk lirası zorunlu 
karşılık oranı ile zorunlu karşılıklara ödenen faiz 
oranlarında değişikliğe gidilerek bu değişkenler 
bankaların yıllık kredi büyüme oranları ile 
ilişkilendirilmiştir.

Genel Değerlendirme

TCMB, fiyat istikrarını sağlamaya odaklı bir 
para politikası çerçevesini esas almaktadır. 
Para politikası kararları, enflasyon beklentileri, 
fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen 
diğer tüm unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak 
oluşturulmaktadır. TCMB, fiyat istikrarı açısından 
destekleyici bir unsur olan finansal istikrarı da 
gözetmektedir. Bu doğrultuda son yıllarda finansal 
piyasalarda gözlenen oynaklıklar ve sağlıksız 
fiyat oluşumları karşısında bankaların likidite 
yönetiminde esneklik sağlamak, piyasaların 
ve aktarım mekanizmasının etkin işleyişini 
desteklemek amacıyla politika faizi dışında geniş 
bir araç seti kullanılmaktadır.

Son dönemde enflasyon dinamiklerinde önemli 
bir iyileşme kaydedilmekle birlikte, Türkiye’de 
enflasyon oranı gelişmekte olan ülke grubuna 
kıyasla halen yüksek seviyelerde seyretmektedir. 
Enflasyondaki düşüşü kalıcı hale getirebilmek 
için para politikasındaki temkinli duruşun 
sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, 
parasal sıkılığın düzeyi enflasyondaki düşüşün 
sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenmektedir. 
TCMB’nin amacı enflasyonu önce tek hanelere 
indirmek, sonrasında nihai hedef olan yüzde 5’e 
yaklaştırmaktır. 

Fiyat istikrarı ve finansal istikrar ayrılmaz 
bir bütünün parçalarıdır. TCMB, küresel kriz 
sonrası süreçte bir yandan enflasyonu düşürmeyi 

amaçlarken diğer yandan bunun kalıcı olabilmesine 
yönelik olarak finansal sistemin sağlıklı işleyişini 
de gözeten bir yaklaşım benimsemiştir. Bu 
kapsamda, 2010 yılı sonundan itibaren para 
politikası ve likidite yönetimi araç seti genişletilerek 
zorunlu karşılıklarla birlikte etkin bir şekilde 
kullanılmıştır. Bu sayede para politikası aktarım 
mekanizmasının etkinliği ve finansal istikrar 
desteklenmiştir. Bu adımların, ekonominin orta 
ve uzun vadede sağlıklı, sürdürülebilir bir büyüme 
patikasına yönlendirilebilmesine katkı sağlayacağı 
ve böylelikle fiyat istikrarını destekleyeceği 
öngörülmektedir.

Son Notlar

1 Para politikası ile finansal istikrar etkileşimine 
ilişkin uygulanacak politikalar hakkında bakınız: 
Stein (2013), Svensson (2018).
2 Küresel kriz sonrası geleneksel olmayan para 
politikası uygulamaları hakkında akademik 
yazındaki çalışmalardan bazıları için bakınız: 
Borio ve Disyatat (2009) ve Mishkin (2011), 
Woodford (2012).
3 Küresel kriz öncesi ve sonrası finansal istikrara 
yönelik politika uygulamaları için bakınız: Borio 
(2011b).
4Küresel kriz sonrası TCMB’nin uyguladığı para 
politikası çerçevesine ilişkin detaylar için bakınız: 
Başçı ve Kara (2011) ve Kara (2012).
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Bu yaz, Türkiye’de ve dünyanın birçok bölgesinde, mevsim normallerinin çok üstünde sıcak 
hava ve yanı sıra olağan dışı yağışların neden olduğu felaketler yaşanıyor. Küresel ısınmanın 
sonucu olarak görülen bu anormallikler yaşanırken, Kutup Bölgelerindeki buzulların erimesi, 
buzul kalınlıklarının incelmesi, tekstil ve navigasyon sisteminde yaşanan kreatif gelişmeler, bu 
bölgelerin rekabet edilebilir koşullarda ulaşıma açılmasını olanaklı kıldı.
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