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ÖZET  

2008 küresel krizinde iktisat politikasında para politikasının önemi artmış ve yeni para politikası araçları 
geliştirilmiştir. Bu çalışma, bu sürecin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanan para politikalarına etkilerini ve 
uygulanan yeni para politikalarının ekonomi üzerindeki etkilerini açıklamayı amaçlamaktadır. 
  
Elde edilen sonuçlar, FED’in aldığı önlemlerin finansal piyasalarda istikrar sağladığını, ancak ABD’de deflasyonu 
önlese de fiyat istikrarını sağlamakta yeterli olmadığını, büyüme ve tam istihdam hedeflerindeyse başarılı olduğu, 
ECB’nin aldığı önlemlerin ise büyüme ve tam istihdam üzerinde etkili olmadığını göstermiştir. TCMB tarafından 
uygulanan yeni para politikası bileşiminin ise finansal istikrar alanında genelde başarılı olduğu ancak fiyat istikrarı 
alanında istenilen sonuca ulaşılamadığı görülmüştür. 
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ABSTRACT 

After global crisis in 2008, the monetary policies has gained great importance and new ways have been improved 
for the monetary policies. In this study, the effects of the new monetary policies exerted in both developed and 
developing countries are being explained with its both economic and other aspects. 
 
According to the results, although the precautions that have gotten by FED have ensured the stability in financial 
markets and successed in development and full employment, prevented the deflation in USA, they haven’t been 
enough to ensure the stability in pricing. Additionally, the precautions which have gotten by ECB have 
demonstrated that they haven’t been effective in development and full employment. Also, it is said to be that the 
mixture of new monetary policy which is applied by CBT was generally successful in the financial stability but it 
miscarried with regard to the stability of pricing. 
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