
 
 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası                                                                                                                             Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 

 
Ekonomi Notları                   1 
 

 

 

 

 
TCMB Faiz Kararlarının Piyasa Faizleri Ve Hisse Senedi 

Piyasaları Üzerine Etkisi 
Murat Duran Refet Gürkaynak Pınar Özlü Deren Ünalmış 

 

Para politikasının mali piyasalara etkisi parasal aktarım mekanizmasının ilk 
adımıdır. Politika faizinin varlık fiyatları üzerine etkisi tahmin edilirken karşılaşılan 

önemli sorunlardan biri politika faizleri ve varlık fiyatları arasındaki eşzamanlı etkileşimdir. Bu 
çalışmada, para politikasının Türkiye’deki hisse senedi fiyatları ve piyasa faizleri üzerindeki 
etkisi, eşzamanlılık sorununa etkili bir çözüm olan Rigobon ve Sack (2004) tarafından 
önerilen değişen oynaklığa dayalı genelleştirilmiş beklemler yöntemi (GMM) ile tahmin 
edilmiştir. Bulgular daha önce de vaka çalışması ile elde edilen sonuçlar ile uyumludur. 
Politika faizlerindeki artışlar, hisse senedi fiyatlarını düşürmekte, daha uzun vadeli faizleri ise 
vadeye göre aşamalı olarak azalan bir ölçüde artırmaktadır. 

The transmission of policy decisions to financial markets is an integral part of 
the monetary transmission mechanism. However, one of the major problems 

in estimating the effect of monetary policy on asset prices is the simultaneous response of 
policy actions and the asset prices to each other. This study applies the generalized method 
of moments (GMM) technique suggested by Rigobon and Sack (2004) to the Turkish stock 
and bond markets to overcome this simultaneity problem. The results verify the findings 
obtained by event study methods in earlier studies and show that an increase in the policy 
rate leads to a decline in stock prices and a rise in longer term interest rates. The impact on 
longer rates diminshes with maturity. 

GGiirriişş::  

Politika faizlerinin finansal varlık fiyatları ile etkileşimi, para politikası aktarım 
mekanizmasının önemli bir bileşenidir. Zira, finansal varlık fiyatlarındaki değişimler yatırım ve 
tüketim kararları üzerinden fiyat dinamiklerini etkilemektedir. Bu nedenle politika faizlerinin 
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finansal piyasalar üzerindeki etkilerini güvenli yöntemlerle tahmin etmek merkez bankaları 
için önemlidir. 

Akademik çalışmalarda ve uygulamada politika faizlerinin piyasa faizleri üzerine etkisi 
tartışılan bir konudur. Kısa ve uzun vadeli faizler arasındaki ilişkinin yönü hakkındaki 
çalışmalar genel olarak pozitif bir ilişkiye işaret etmektedir.1 Hisse senedi fiyatları üzerine 
olan çalışmalar ise sınırlıdır. Rigobon ve Sack (2004) ABD için, Ehrmann ve diğerleri (2005) 
ABD ve Euro bölgesi için politika faizlerinin hisse senedi piyasaları üzerindeki etkisinin 
negatif olduğunu tespit etmişlerdir. 

Para politikasının varlık fiyatları üzerindeki etkisinin ölçülmesinde içsellik probleminin 
dikkate alınması önemlidir. Zira karşılıklı etkileşen herhangi iki değişkenin aynı yönde 
hareket ettiklerinin gözlenmesi nedensellik hakkında yeterli bilgi içermemektedir. Örneğin 
yıllık veride uzun vadeli faizler ile politika faizlerinin aynı yönde hareket etmeleri, politika faiz 
artışının uzun vadeli faizleri artırdığından kaynaklanabileceği gibi risk primi artışlarının uzun 
vadeli faizleri artırmasına politika faizi artırılarak tepki verildiğinden dolayı da olabilir. 
Literatürde bu sorunu çözmek için genellikle vaka çalışması yöntemi kullanılmıştır. Bu 
yöntemde, temel olarak, para politikası duyurularından hemen sonraki menkul kıymet fiyatları 
duyurudan hemen önceki fiyatlarla kıyaslanarak değişimler para politikası sürprizlerine 
atfedilmektedir.  

Bu konuda 2004 – 2008 dönemi Türkiye verisi ile Aktaş ve diğerleri (2009) tarafından 
yapılan kapsamlı bir araştırmada vaka çalışması yöntemiyle para politikasının 6, 12 ve 24 ay 
vadeli piyasa faizleri, İMKB 100 ve İMKB mali endeksleri, bazı risk primi göstergeleri ve döviz 
kurları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Faizler üzerindeki etki, pozitif ve anlamlı bulunurken, 
hisse senedi piyasaları üzerindeki etki negatif olmakla birlikte istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmamıştır.2 

Rigobon ve Sack (2004) (RS), vaka çalışması (ES) yöntemine alternatif olarak değişen 
oynaklığa dayalı araç değişken (IV) ve genelleştirilmiş beklemler yöntemi (GMM) metotlarını 
geliştirmişlerdir. RS, bu yöntemleri ABD hisse senedi endekslerine ve piyasa faizlerine 
uygulamış ve bu yöntemlerin vaka çalışmasına göre üstünlüğünü savunmuşlardır. Teorik 
olarak en güvenilir olması beklenen değişen oynaklığa dayalı GMM yöntemi ile elde ettikleri 
sonuçlara göre, ABD’deki hisse senedi fiyatları kısa vadeli faiz artışlarına negatif tepki 
vermekte ancak uzun vadeli getiriler pozitif etkilenmektedirler.3  

                                                 
1 Ellingsen ve Soderstrom (2001), Rigobon ve Sack (2004), Ehrmann ve diğerleri (2005), Gürkaynak ve diğerleri (2005). 
2 İnal (2006) vaka çalışması ile para politikasının daha uzun vadeli faizler üzerindeki etkisine bakan ve Aktaş ve diğerlerine benzer sonuçlar bulan 
daha erken bir çalışmadır.  
3 Bir sonraki kısımda değişen oynaklığa dayalı GMM yöntemi açıklanmaktadır. 
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Bilgimiz dahilinde, RS tarafından vaka çalışmasına alternatif olarak geliştirilen yöntemler 
kullanılarak gelişmekte olan ülkeler üzerine yayınlanmış çalışma bulunmamaktadır.4 Bu 
çalışmada, RS çalışmasında önerilen GMM yöntemi kullanılarak politika faizi ve piyasa 
getirileri arasındaki ilişki Türkiye için analiz edilmiş ve Aktaş ve diğerleri (2009) çalışmasında 
elde edilen sonuçlar teorik olarak daha kuvvetli olan bu yöntemle sınanmıştır.5, 6 

YYöönntteemm:: 

RS, kısa vadeli faizler ve diğer varlık fiyatları arasındaki ilişkiyi tahmin etme sürecinde 
karşılaşılan iki temel soruna işaret etmektedir. Birinci sorun, kısa vadeli faizler ve diğer varlık 
fiyatlarının birbirlerinden eşanlı olarak etkilenebilmeleridir. Varlık fiyatlarındaki değişimler 
enflasyon ve para politikası beklentileri ile ilgili bilgi içermekte, bu nedenle para politikası da 
varlık fiyatlarına tepki verebilmektedir.7 İkincisi, hem kısa vadeli faizlerin, hem de diğer varlık 
fiyatlarının ekonomi ile ilgili görünüme ve risk primine birlikte tepki verebilmeleridir. RS hem 
içsellik, hem de dışlanmış değişken sorunlarını çözen bir GMM tahmin yöntemi önermektedir.  

Tahmin edilen denklemler aşağıdaki gibidir: 

tttt

tttt

zis
zsi

ηα
εγβ

++Δ=Δ
++Δ=Δ

 

Burada, { tt si ΔΔ , } sırasıyla politika faizindeki ve bir finansal varlık fiyatındaki değişimi 
vermektedir. Politika faizi ve piyasa değişkenleri birbirlerini eşanlı olarak etkileyebildikleri gibi, 
diğer bazı değişkenlere de birlikte tepki verebilirler. Bu nedenle modele örtük (ölçülemeyen) 
bir faktör olan tz  de katılmıştır.8 Para politikası şokunun ( tε ), varlık fiyatı şokunun ( tη ) ve 
ortak faktörün ( tz ) birbirlerinden ve gecikmeli değerlerinden doğrusal olarak bağımsız 
oldukları varsayılmaktadır. Birinci denklem para politikası tepki fonksiyonunu, ikinci denklem 
de varlık fiyatının davranışını vermektedir. Bu çalışma varlık fiyatlarının kısa vadeli faiz 
değişimine tepkisi ile ilgilendiğinden, amacımız α  katsayısını tahmin etmektir.9 

Para politikasının varlık fiyatları üzerindeki etkisini ölçmek için genellikle vaka çalışması 
yöntemi kullanılmaktadır. Vaka çalışması, ikinci denklemin, PPK kararlarının açıklanması ile 

                                                 
4 Ancak paralel bir çalışmada Özcan (2010) bu yöntemle Türkiye’de para politikasının döviz kurlarına etkisini çalışmaktadır.  
5 Çalışmalarında kullanılan GAUSS kodunu bizimle paylaştığı için Roberto Rigobon’a teşekkür ederiz. 
6 RS, değişen oynaklığa dayalı IV yönteminden elde edilen tahminlerin değişen oynaklığa dayalı GMM’den elde edilenlere teorik olarak denk 
olduğunu ve GMM’in teorik olarak IV’den daha etkin bir yöntem olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, bu çalışmada sadece GMM sonuçları rapor 
edilmiştir. Türkiye için de bulunmuş olan IV sonuçları GMM sonuçları ile uyumludur. 
7 Türkiye’de para politikasının varlık fiyatlarına tepkisi üzerine henüz kapsamlı bir çalışma bulunmamaktadır. Rigobon ve Sack (2003) Amerika 
Birleşik Devletleri’nde para politikasının hisse senedi piyasasına tepki verdiğini göstermiştir. Bu çalışmada Amerika’da olduğu gibi Türkiye’de de 
eşanlılık olabileceği varsayılmıştır. 
8 İkinci denklemde, örtük bir faktör olan zt’nin katsayısı normalize edilmiştir. 
9 Yukarıda da bahsedildiği gibi, tahminler için para politikası şokunun varyansının bariz bir şekilde farklılaştığı iki örneklem seçilmiştir. Bunun da 
özellikle α katsayısını tahmin etmemize faydası olmaktadır. Bu çalışmada β ve γ katsayıları tahmin edilmemiştir. Benzer bir yöntem fakat çok daha 
geniş bir veri seti kullanılarak β’nın da tahmin edilmesi mümkün olmakla birlikte, bu eldeki çalışmanın kapsamında değildir.  
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ortaya çıkan varlık fiyatı değişimleri kullanılarak ve en küçük kareler metodu ile tahmin 
edilmesidir. Vaka çalışması, PPK toplantı günlerinde, politika şokunun oynaklığının piyasa 
şoklarının oynaklığına oranının sonsuz olduğunu varsaymaktadır. Yani, para politikası günü 
içinde ortak şok ve menkul kıymet fiyatı şoklarının (dışlanmış değişken ve eşanlılık 
sorunlarının) para politikasına etkisinin göz ardı edilebilir olduğu varsayılmaktadır. Ancak, 
para politikası gününde varlık fiyatı şokunun ( tη ) ve ortak faktörün ( tz ) varyansları sıfır 
değilse, α  katsayısı vaka çalışması ile yanlı olarak tahmin edilecektir.10 

RS tarafından geliştirilen değişen oynaklığa dayalı GMM yöntemi bu kadar güçlü bir 
varsayıma ihtiyaç duymamakta, sadece politika şokunun diğer şoklara göreli oynaklığının 
arttığının varsayılması yeterli olmaktadır. Bu yöntem PPK toplantısı olan günlerde para 
politikası şokunun ( tε ) varyansının diğer günlere göre daha yüksek olmasından yola çıkarak 
bu iki farklı gün seti için elde edilen varyans-kovaryans matrislerinin karşılaştırılmalarından 
hareket eder.11 Değişen oynaklığa dayalı GMM yöntemi bu esnek varsayıma dayanması 
nedeniyle vaka çalışmasına göre daha güvenilir tahminler verebilir. Ayrıca teorik olarak daha 
etkin bir yöntem olan GMM modeli, aşırı belirlenme kısıtı testleriyle modeli bir bütün olarak 
test etmemize de olanak tanımaktadır.12 

Vaka çalışması yöntemi sadece politika kararının açıklandığı günkü menkul kıymet fiyatı 
değişimlerini, değişen oynaklığa dayalı GMM yöntemi ise hem kararın açıklanmasından bir 
gün önceki hem de kararın açıklandığı günkü değişimleri karşılaştırmalı olarak 
kullanmaktadır. 

VVeerrii::  

Hisse senedi piyasalarına ilişkin olarak kullandığımız zaman serileri arasında İMKB Tüm, 
İMKB 100, İMKB 30 ve alt sektörlerden sınai, hizmet, ticaret, mali ve bilişim endeksleri yer 
almaktadır. Piyasa faizleri olarak İMKB ikincil piyasasında işlem gören DİBS faizleri 
alınmıştır. İstenen her vadede piyasa faizi verisine düzenli zaman serisi olarak 
ulaşılamaması nedeniyle günlük İMKB verileri kullanılarak, gösterge faizi de dahil olmak 
üzere, farklı vadeler için hesaplanan getiri eğrisi tahminlerinden faydalanılmıştır.13 

Çalışmada, politika faizini temsilen bir ay vadeli DİBS faizi alınmıştır.14 Alternatif kısa vadeli 
faiz oranları arasında göreli olarak daha likit bir piyasada işlem gördüğü için bir ay vadeli 

                                                 
10 Mümkün olduğunca teknik ayrıntıdan kaçınılan bu notta vaka çalışması yöntemi ile ortaya çıkabilecek olası yanlılığın hangi koşullarda hangi 
yönde olacağı bahsine girilmemiştir. Bu konudaki ayrıntılar Rigobon ve Sack (2004) çalışmasında mevcuttur. 
11 Değişen oynaklığa dayalı belirleme yöntemlerinin ayrıntıları için bakınız, Rigobon (2003). 
12 Bu çalışmada uygulanan GMM yöntemi ilgi duyulan parametrenin değişik şekillerde tahmin edilmesine izin vermektedir. Aşırı belirlenme kısıtı 
testi değişik şekillerde tahmin edilen parametre değerlerinin istatistiksel olarak aynı olup olmadığı hakkında bilgi verir. 
13 Getiri eğrisi tahmin yöntemi için bakınız: Akıncı ve diğerleri (2007). 
14 İMKB tahvil ve bono piyasasında aynı gün valörlü işlemler saat 14:00’de sona ermektedir. Bu nedenle İMKB hisse senedi piyasası için birinci 
seans sonu verileri kullanılmıştır. 
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DİBS faizi tercih edilmiştir. Çalışmada kullanılan 36 aylık vadeyi de içeren getiri eğrisi 
tahminleri Mart 2005’ten başladığı için örneklem olarak Mart 2005-Aralık 2009 dönemi 
seçilmiştir. Örneklemimiz 60 adet faiz kararı dönemini kapsamaktadır. Faiz verileri bir önceki 
güne göre düzey değişimi alınarak, hisse senedi verileri ise bir önceki güne göre yüzde 
değişimleri alınarak oluşturulmuştur.  

TTaahhmmiinn  SSoonnuuççllaarrıı::  

Vaka çalışması ve Rigobon ve Sack (2004) çalışmasındaki GMM yöntemi kullanılarak α  
parametresi için elde edilen tahmin sonuçları Tablo 1 ve Tablo 2’de sunulmuştur.  

Tablo 1. Hisse senedi piyasası için tahmin sonuçları 

 
Vaka Çalışması GMM-Değişen Oynaklığa Dayalı 

 Tahmin Std.hata Tahmin Std.hata 
Ulusal Tüm -2.760*** 0.754 -3.385*** 0.914 
Ulusal 100 -2.856*** 0.775 -3.445*** 0.942 
Ulusal 30 -2.928*** 0.828 -3.503*** 0.976 

Sınai -2.258*** 0.704 -2.762*** 0.818 
Hizmet -2.104*** 0.640 -2.634*** 0.817 
Ticaret -1.347** 0.676 -1.433 0.931 

Mali -3.233*** 0.895 -3.982*** 1.050 
Bilişim -1.778** 0.785 -2.433** 1.131 

Not: ***, ** ve *, sırasıyla %1, %5 ve %10 seviyelerindeki istatistiksel anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

Daha az katılıkta varsayımlara dayalı olduğu için daha güvenilir olduğu düşünülen GMM 
tahmin sonuçlarına göre kısa vadeli faizlerdeki artışa hisse senedi piyasası endekslerinin 
negatif tepki verdiği tespit edilmiştir (Tablo 1). Aktaş ve diğerleri (2009) çalışmasının aksine, 
bu çalışmada kullanılan daha yakın dönem örneklem hisse senedi piyasası için anlamlı 
katsayılar tahmin edilmesine yol açmaktadır.  

Sektörler ayrımına bakıldığında, en büyük tepkiyi mali endeksin, en az tepkiyi ise 
hizmetler sektörü altındaki ticaret sektörünün verdiği görülmektedir. Politika faizlerindeki 100 
baz puanlık bir artış, İMKB Ulusal Tüm endeksini %3.39, İMKB Mali endeksini %3.98, İMKB 
Sınai endeksini %2.76, İMKB Hizmet endeksini %2.63, İMKB Bilişim endeksini ise %2.43 
düşürmektedir.  

Kısa vadeli faizlerin piyasa faizleri üzerindeki etkisini gösteren ampirik bulgular Tablo 2’de 
yer almaktadır. 6-36 ay arası çeşitli vadelerdeki DİBS faizleri kısa vadeli faizdeki değişimlere 
anlamlı ve aynı yönde tepki vermektedirler. Bu tepkinin düzeyi 9 aydan uzun vadelerde 
aşamalı olarak düşmekte, bu nedenle politika faizi arttığında getiri eğrisinin eğimi 
azalmaktadır (Grafik 1). Para politikasının piyasa faizleri üzerindeki etkisinin vadeye göre 
değişimi GMM yönteminde, vaka çalışması yöntemine göre daha belirgin bulunmaktadır. 
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Tablo 2. DİBS piyasası için tahmin sonuçları 

 Vaka Çalışması GMM-Değişen Oynaklığa D. 

 Tahmin Std.hata Tahmin Std.hata 
6 ay 0.731*** 0.085 1.050*** 0.061 
9 ay 1.092*** 0.120 1.769*** 0.143 

12 ay 1.005*** 0.117 1.382*** 0.178 
15 ay 0.866*** 0.110 0.915*** 0.215 
18 ay 0.770*** 0.110 0.696*** 0.193 

Gösterge faiz 0.724*** 0.112 0.623*** 0.172 
21 ay 0.716*** 0.113 0.611*** 0.168 
24 ay 0.687*** 0.115 0.558*** 0.161 
27 ay 0.670*** 0.115 0.502*** 0.172 
30 ay 0.659*** 0.114 0.447** 0.189 
33 ay 0.648*** 0.112 0.411** 0.197 
36 ay 0.637*** 0.110 0.399** 0.198 

Notlar: Gösterge faizin ortalama vadesi 20.4 ay olarak alınmıştır. ***, ** ve *, sırasıyla  %1, %5 ve %10 
seviyelerindeki istatistiksel anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

 

GMM sonuçlarına göre, kısa vadeli faizdeki 100 baz puanlık bir artış, 9 aylık faizi 177 baz 
puan, gösterge faizi 62 baz puan, 36 aylık faizi ise 40 baz puan artırmaktadır. Bu sonuçlar 
literatürde yer alan diğer ampirik bulgularla paralellik göstermektedir. GMM sonuçlarının vaka 
çalışmasına göre kısa vadeler için daha yüksek, uzun vadeler için daha düşük nokta tahmini 
sonuçları vermesi bundan sonraki çalışmalarda üzerinde durulmasına değer bir bulgudur. 

Grafik 1. Para Politikasının Farklı Vadelerdeki DİBS Faizlerine Etkisi  

(±2 standart hata bandı ile) 
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Hem hisse senedi hem de tahvil ve bono piyasası için elde edilen sonuçların her iki 
yöntemle de hem yön olarak aynı, hem de büyüklük olarak yakın olmaları sonuçların safi 
istatistiksel bir bulgu olmadıklarını göstermektedir. Türkiye’de para politikası aktarımının ilk 
adımı olan mali piyasalara aktarım kuvvetli bir şekilde gerçekleşmektedir. 
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Tahmin sonuçlarına ilişkin tanısal sınamalar Tablo 3 ve 4’te yer almaktadır. RS, politika 
faiz kararlarının açıklandığı gün oynaklıklarda gözlenen değişimin GMM tahminleri için yeterli 
olup olmadığını test etmeye yarayacak bir katsayı hesaplanabileceğini göstermiştir. Bu 
çalışma için tahmin edilen katsayıya ilişkin t-istatistikleri tabloların ikinci sütunundadır. 
Katsayı her bir durum için istatistiksel olarak anlamlı çıkmakta, bu da ilgilenilen parametreyi 
belirlemek için oynaklıkların yeterli düzeyde değiştiğini göstermektedir. Tablo 3 ve 4’ün 
üçüncü sütununda yer alan ve GMM için geçerli olan aşırı belirlenme testi hiç bir değişken 
için aşırı belirlenme sorunu olmadığını göstermektedir. 

Tablo 3. Hisse Senedi Piyasası Tahminleri için Sınamalar 

 
Rejimler Arası 
Oynaklık Testi

Aşırı Belirlenme 
Testi Yanlılık Testi 

 t-ist. GMM-OIR GMM-ES 
Ulusal Tüm 3.188*** 0.091 1.468 
Ulusal 100 3.158*** 0.053 1.209 
Ulusal 30 3.140*** 0.065 1.232 

Sınai 3.059*** 0.017 1.460 
Hizmet 3.172*** 0.140 1.093 
Ticaret 2.873*** 0.138 0.018 

Mali 3.250*** 0.155 1.864 
Bilişim 2.565** 1.379 0.646 

 

Tablo 4. DİBS Piyasası Tahminleri için Sınamalar 

 
Rejimler Arası 
Oynaklık Testi 

Aşırı Belirlenme 
Testi Yanlılık Testi 

 t-ist. GMM-OIR GMM-ES 
6 ay 9.512*** 0.215    29.054*** 
9 ay       10.859*** 0.292     76.854*** 

12 ay 8.102*** 0.052      7.957*** 
15 ay 4.738*** 0.027 0.071 
18 ay 3.751*** 0.109 0.217 

Gösterge faiz 3.569*** 0.113 0.610 
21 ay 3.545*** 0.111 0.721 
24 ay 3.441*** 0.115 1.307 
27 ay 3.305*** 0.169 1.742 
30 ay 3.162*** 0.312 1.982 
33 ay 3.090*** 0.559 2.139 
36 ay 3.073*** 0.857 2.090 

Tablo 3 ve 4’e ilişkin notlar: Gösterge faizin ortalama vadesi 20.4 ay olarak alınmıştır.  
Rejimler arası oynaklık testi, tahmin edilen oynaklık katsayısı üzerine yapılan bir t-testidir.  

GMM aşırı belirlenme testi, tahmin edilen parametre sayısından fazla bir adet beklem koşulu 

olması nedeniyle χ2(1) dağılımına sahiptir. Yanlılık testleri için F1,59 dağılımı kullanılmıştır.  
***, ** ve *, sırasıyla %1, %5 ve %10 seviyelerindeki istatistiksel anlamlılık düzeyini göstermektedir.

Vaka çalışması yönteminin GMM yöntemine göre yanlılık testleri her iki tablonun son 
sütununda yer almaktadır. DİBS piyasasındaki testler, vaka çalışması yönteminin kısa vadeli 
faizler (6-12 ay) için GMM’e göre yanlı sonuçlar verdiğini göstermektedir. Gerek uzun vadeli 
piyasa faizleri, gerekse hisse senedi piyasaları için yapılan testlerde vaka çalışması tahmin 
sonuçları GMM’e göre istatistiksel olarak yanlı bulunmamıştır.  
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SSoonnuuçç::  

Bu çalışmada para politikasının hisse senedi fiyatları ve piyasa faizleri üzerindeki etkisi, 
Rigobon ve Sack (2004) tarafından önerilen ve hem eşanlılık hem de dışlanmış değişken 
sorunlarını ele alabilen değişen oynaklığa dayalı GMM yöntemi ile tahmin edilmiştir. 

Tahmin sonuçları, literatürde yaygın olarak rastlanan bir yöntem olan vaka çalışmasından 
elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Bu yöntemlerin ikisi de, para politikası şoklarının 
oynaklığının PPK kararının açıklanması ile birlikte artmasına dayalıdır. Sonuçlar literatürdeki 
bulgular ile tutarlıdır. Politika faizlerindeki artışlar, hisse senedi fiyatlarını düşürmekte, daha 
uzun vadeli faizleri ise vadeye göre aşamalı olarak azalan bir ölçüde artırmaktadır. 
Dolayısıyla, çalışma Türkiye’de para politikasından mali piyasalara bir aktarım olduğu 
konusunda oldukça somut ve güçlü bulgular sunmaktadır. 
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