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1668-1873 Dönemi: Merkez Bankalarının 
Ortaya Çıkışı

¨ 1661 yılında Stockholm Bankası ilk banknotu ihraç
etmiştir.

¨ 1668’de İsveç Devlet Bankası (Riksbank) merkez
bankası nitelikleri ile piyasaya para çıkarmıştır.

¨ Gerçek anlamda ilk merkez bankası 1694 yılında
kurulan İngiltere Merkez Bankası (Bank of England)’dır.
Banka 1844 yılında kağıt para ihraç tekeline kavuşmuş,
1870 yılında da likidite’nin son mercii fonksiyonu’nu
üstlenmiştir.
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Türkiye’de Merkez Bankacılığının Gelişimi

¨ 3 Ekim 1931 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
dünyadaki 38. merkez bankası olarak faaliyete 
başlıyor.

¨ TCMB anonim şirket olarak kuruluyor. 
¨ Hisse yapısı:

A sınıfı hisseler: devlet kurumları (%15’i 
geçemez)

B sınıfı hisseler: ulusal bankalar
C sınıfı hisseler: diğer banka ve imtiyazlı 

kuruluşlar
D sınıfı hisseler: Türk gerçek ve tüzel kişiler
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Günümüz Merkez Bankacılığı Paradigması

§ Merkez bankasının bağımsızlığı önemli
§ Temel amaç fiyat istikrarı
§ Temel politika aracı: kısa vadeli faiz oranları
§ Temel para politikası stratejisi: enflasyon 

hedeflemesi
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Para Politikasının Yasal Dayanağı

¨ Temel amaç, fiyat istikrarının sağlanması ve sürdürülmesidir.
¨ Yasal dayanak, 14 Ocak 1970 tarih, 1211 sayılı “Türkiye

Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu” dur.
¨ 1211 sayılı Kanun’un temel görev ve yetkileri düzenleyen 4.

maddesine göre;
¨ TCMB’nin temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır.TCMB, fiyat

istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikasını ve
kullanacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisi belirler.

¨ TCMB, fiyat istikrarını sağlama amacı ile çelişmemek kaydıyla
Hükümetin büyüme ve istihdam politikalarını destekler.
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Para Politikasının Yasal Dayanağı

¨ TCMB Hükümetle birlikte kur rejimini belirler, ülke altın
ve döviz rezervlerini yönetir, ulusal paranın hacim ve
tedavülünü düzenler, ödeme sistemlerini işletir,mali
piyasaları düzenler, vs...

¨ TCMB, Hükümetle birlikte enflasyon hedefini tespit
eder, buna uyumlu olarak para politikasını belirler.
TCMB, para politikasının uygulanmasında tek yetkili ve
sorumludur.

¨ TCMB, fiyat istikrarını sağlamak amacıyla Kanun’da
belirtilen para politikası araçlarını kullanmaya, uygun
bulacağı diğer para politikası araçlarını da doğrudan
belirlemeye ve uygulamaya yetkilidir.
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Para Politikasının Yasal Dayanağı

¨ TCMB, nihai kredi mercii olarak bankalara kredi 
verme islerini yürütür.

¨ 1211 sayılı Kanun’un TCMB’nin yapamayacağı 
işlemleri düzenleyen 56. maddesine göre;
TCMB, Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarına
avans veremez ve kredi açamaz, bunların ihraç
ettiği borçlanma araçlarını birincil piyasadan satın
alamaz. Kanunla yetki verilen işlemler dışında
avans veremez ve kredi açamaz,vereceği avans
ve açacağı kredi teminatsız veya karşılıksız
olamaz...
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Fiyat istikrarı

¨ Fiyat istikrarı, insanların yatırım, tüketim ve
tasarrufa yönelik kararlarında dikkate almaya
gerek duymadıkları ölçüde düşük bir enflasyon
oranını ifade eder.

¨ %1 - %3 arasındaki enflasyon oranları kabul
edilebilir enflasyon oranlarıdır.
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Kısa vadeli faiz oranları

¨ Günümüz modern merkez bankacılığı, fiyat istikrarı ana hedefi 
çerçevesinde, kısa vadeli faiz oranlarını belirleyebilme ve 
parasal aktarım mekanizması yolu ile istenilen enflasyon 
hedefine ulaşma ana ekseni üzerine kuruludur.

¨ İmkansız Üçlü (Impossible Trinity) :
Sermaye hareketlerinin serbest olduğu ortamlarda, Merkez 
Bankaları;

Ø Faiz Oranı
Ø Kur

seçeneklerinden sadece birini doğrudan kontrol edebilir. 
Bunlardan   ikisi aynı anda doğrudan kontrol edilemez.
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Kısa vadeli faiz oranları

¨ Merkez bankalarının etkin bir para politikası uygulayabilmeleri, para
politikasına dair kararların ekonomi üzerindeki etkilerine ve bu
etkilerin hangi sürede ve ne kadar büyüklükte gerçekleşeceğine dair
bir öngörünün oluşumuna bağlıdır.

¨ Merkez Bankası, kısa vadeli faiz oranları ile ilgili kararlarını
enflasyonun gelecekteki izleyeceği seyrin enflasyon hedefi ile
uyumunu gözeterek vermektedir.

¨ Gelecekteki enflasyonu öngörebilmek için nelere bakılır?
ü Enflasyon bekleyiş anketleri ve Merkez Bankası’nın içsel enflasyon

tahminleri,
ü Kamu ve özel sektörün fiyatlama davranışları,
ü Döviz kurları ve ödemeler dengesi,
ü Ücretler, istihdam ve işgücü birim maliyetleri,
ü Toplam arz ve talep; maliye politikası göstergeleri, parasal göstergeler

ve kredi büyüklükleri,
ü Dış ekonomik gelişmeler; örneğin petrol ve diğer hammadde fiyatları.
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Enflasyon Hedeflemesi

¨ Enflasyon hedeflemesi rejimi; para politikasının fiyat
istikrarını sağlamaya ve sürdürmeye yönelik olarak
kurumsallaştığı modern bir stratejidir.

¨ Sayısal bir enflasyon hedefi belirlenir ve bu hedef
kamuoyuna ilan edilir. Merkez bankası belirli bir süre
sonunda bu hedefe ulaşacağını taahhüt eder.

¨ Enflasyon hedeflemesi rejiminde temel politika aracı
kısa vadeli faiz oranlarıdır.
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Enflasyon Hedeflemesi

¨ Bu rejim, aynı zamanda karar alma sürecinin
kurumsallaşmasını sağlamaktadır.

- politika karalarının şeffaf bir yapıya kavuşması
- kararların alınacağı tarihlerin önceden bir takvime            

bağlanması ve kamuoyuna duyurulması
- kararların gerekçelerinin açıklanması

¨ Enflasyon hedeflemesinde para politikasının zamanlaması ve 
yönü daha belirgin hale gelmektedir.

¨ Enflasyon hedeflemesinde merkez bankasının gelecekteki 
enflasyona ilişkin öngörüleri büyük önem taşımaktadır.

¨ Beklentilerin iyi yönetilmesi ve etkin iletişim politikası 
önemlidir.
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Enflasyon Hedeflemesi Rejiminin Ön Koşulları

¨ Fiyat istikrarına sıkı biçimde bağlılık
¨ Bağımsız, hesap verebilir ve güvenilir 

merkez bankası
¨ Güçlü ve gelişmiş finansal piyasalar
¨ Düşük mali baskınlık
¨ Teknik altyapının sağlanması
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Enflasyon Hedeflemesi

1.12.2015

Sadece enflasyon 
hedefinin ve öngörülerinin  
esas alınması

Geçmişte olduğu gibi, 
döviz kuru, ödemeler 
dengesi, büyüme, kamu 
maliyesi, bankacılığın 
desteklenmesi gibi 
hedeflerin gözetilmemesi

Ekonomik 
birimlere 
net 
sinyaller 
verilir.

Sürdürülebilir 
büyüme ortamı

İstihdam artışı

Yatırım 
araçlarının 
risk primi

Reel faizler

ü Neden sadece enflasyon?



Enflasyon Hedeflemesi’nin Uygulanması

¨ Hedefin belirlenmesi (MB ve/veya Hükümet)
¨ Hedefin niteliği ( TÜFE, Çekirdek Enflasyon)
¨ Nokta hedef mi, bant hedef mi?
¨ Hedef ufku
¨ Karar alma mekanizması ve kararların 

açıklanması
¨ Hesap verilebilirlik uygulamaları
¨ İletişim politikası 1.12.2015



Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi

¨ Enflasyon hedefini hükümet ve TCMB birlikte belirler.
¨ TÜFE  enflasyonu hedeflenmektedir.
¨ Nokta hedef ve belirsizlik aralığı belirlenmiştir.
¨ Hedef ufku orta vadelidir. Üç yıllık hedefler ilan edilir.
¨ Hedeften sapma durumunda nedenlerini alınması 

gereken önlemleri TCMB Hükümete yazılı olarak 
bildirir ve kamuoyuna açıklar.

¨ Kısa vadeli faiz oranlarına ilişkin kararlar Para 
Politikası tarafından oylanarak alınmaktadır. Para 
Politikası her ay düzenli olarak toplanır.
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Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi

¨ TCMB’nin temel iletişim aracı üç ayda bir
yayımlanan Enflasyon Raporudur.

¨ PPK toplantı özetleri diğer bir iletişim aracıdır.
¨ TCMB, hesap verebilirlik kapsamında, faaliyetleri ve

para politikası uygulamaları ile ilgili her yıl Nisan ve
Ekim aylarında Bankalar Kuruluna bir rapor sunar ve
yine yılda iki defa TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonunu bilgilendirir.

1.12.2015



Merkez Bankasının Bağımsızlığı

¨ Siyasal Bağımsızlık: Merkez bankasının
hükümetin müdahalesi olmadan para politikası
kararlarını alabilmesidir.

¨ Ekonomik Bağımsızlık: Merkez bankasının para
politikası araçlarının tamamını hükümetin
kısıtlaması olmadan kullanabilmesini ifade
eder.Ekonomik bağımsızlık kavramı amaç, hedef,
araç ve finansal bağımsızlığı kapsamaktadır.
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Para Politikasının Amaçları
19

Fiyat İstikrarı: Enflasyonu yıllık yüzde 1-2   
seviyelerinde devam ettirmek. 
¤ TCMB’nin şu an izlediği politika “enflasyon hedeflemesi” dir, 

yani nominal hedef (çapa) yıllık enflasyon oranıdır. 

Ekonomik büyüme ve istihdam. Türkiye’de ABD deki 
kadar önemsenmiyor. Avrupa Merkez Bankası da fiyat 
istikrarını temel hedef olarak alıyor. Özellikle küresel 
kriz sonrası dünyada işsizlik artıyor ve bu giderek daha 
önemli hale geliyor.

( ) ( )2 2n T
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Kısa Vadeli Faiz Oranları

1.12.2015

¨ Günümüz modern merkez bankacılığı, fiyat istikrarı ana hedefi
çerçevesinde, kısa vadeli faiz oranlarını belirleyebilme ve
parasal aktarım mekanizması yolu ile istenilen enflasyon
hedefine ulaşma ana ekseni üzerine kuruludur.

¨ Kısa vadeli faiz oranı = Politika faizi
¨ Merkez bankasının “duruşunu” yansıtır.
¨ Çağdaş merkez bankalarının en önemli aracıdır.
¨ Bankalararası para piyasasında oluşan gecelik faiz oranı

tercih edilir.

( ) ( )n T n
t t t t y t ti r y yπφ π π φ= + − + −



Bankalararası Piyasa Gecelik Borçlanma Faizi 
(BPGB) – Overnight faiz (O/N)

21

¨ Bankaların birbirleriyle olan bir günlük (kısa vadeli) 
borçlanmalarında ödenen faiz oranıdır. Bankalar 
birbirinin MB’deki hesabından günlük borç alma ve 
verme işlemi yaparlar. Buradaki ortalama piyasa faizi 
ekonomideki diğer faizleri aktarım mekanizması 
aracılığıyla etkiler. 

¨ Bu oran, TCMB’nin temel politika aracıdır. Bu faiz 
piyasada arz ve talebe göre belirlenir fakat TCMB 
yaptığı işlemlerle bunu aşağı yukarı yönlendirir.



Parasal Aktarım Mekanizması
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Bankalararası Piyasada 
Rezerv Talebi ve Rezerv Arzı

23

¨ Bankalararası piyasada gecelik faiz artarsa toplam 
rezerv talebi miktarı azalır. Bunun nedeni: 
¤ Toplam rezervler zorunlu rezervler artı serbest rezervlerden 

oluşur. Serbest rezerv tutmanın fırsat maliyeti yani “fiyatı” bu 
rezervleri kredi olarak kullandırmanın getirisidir. 

¤ Gecelik faiz artınca serbest rezerv fiyatı artar ve talep edilen 
rezerv miktarı düşer. Faiz düşünce ise rezerv talep miktarı 
artar. 

¨ Dolayısıyla rezerv talep eğrisi negatif eğimlidir: faiz 
arttıkça talep miktarı düşer. 

¨ Rezerv Arzı MB tarafından belirlenir. Interbank gecelik 
faizi hedef aralık arasında kaldığı sürece rezerv arz 
eğrisi dik olmaktadır.



Kanal/Koridor Sistemi
24

¨ Türkiye ve AB de kullanılan sistem budur.

¨ MB, borç verme penceresi oluşturur ve likidite 
sıkışıklığı yaşanması halinde buradan bankalara 
gecelik kredi imkanı sunar. Bu pencerede uygulanan 
faiz oranı gecelik borç verme (ibv) faizidir.

¨ Rezerv arzı eğrisi gecelik borç verme faizinin üstüne 
çıkamaz çünkü bankalar istedikleri kadar MB den 
borçlanabilir. Arz eğrisi borç verme faizinde tam elastik 
(yatay) olur.
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KORİDOR SİSTEMİ
Gecelik 
faiz 
oranı

ibv

iba

Rs

Rd

i*



Kanal/Koridor Sistemi
26

¨ Borç verme penceresine ek olarak, MB nin borç alma
penceresi vardır. Piyasada likidite bolluğu yaşanıyorsa 
bankalar MB ye borç verebilirler. Bu borç için MB ticari 
bankaya borç alma faizi (iba) öder. 

¨ Rezerv arzı eğrisi borç alma faiz oranında tam 
elastiktir (yatay). Bunun nedeni: eğer bir bankanın 
fazla likiditesi varsa MB ye borç alma faizinden 
yatırabilir o yüzden faiz iba dan aşağıya düşmez. 



Kanal/Koridor Sistemi

¨ Dolayısıyla bu iki pencere sayesinde bankalararası 
piyasa faizi hep borç verme ve borç verme faizlerinin 
arasında oluşur. Rezerv talebi aşağı yukarı değiştiğinde 
bankalararası piyasa faizi hedef aralıkta kalır. 

¨ Eğer i* < ibv ise bankalar MB den borç almaz ve “borç 
alınmış rezervler” sıfırdır.

¨ Rezerv Arzı “borç alınmamış rezervler”e eşittir ve tam 
diktir.

¨ Eğer i* ibv  nin üstüne çıkarsa bankalar MB den borç alıp 
piyasaya verirler, bu da faizi ibv ye düşürür. 

¨ Dolayısıyla rezerv arzı ibv borç verme faizinde tam 
esnek ve yataydır
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Para Politikası Araçları
28

MB, Bankalararası piyasada faizi nasıl yönlendirir?
1. Açık Piyasa İşlemleri (Kesin Alım-satım) Yapmak

¤ Rezerv miktarı ve parasal tabanı değiştirerek. 

2. Borç Verme ve Alma Faiz Oranlarını Değiştirmek
¤ Piyasaya borç alıp vererek rezerv miktarını 

değiştirir
¤ Parasal tabanı değiştirir
¤ Politika faizi üzerinden Repo-Ters repo işlemi 

yapar

3. Zorunlu Karşılık Oranını Değiştirmek
¤ Para çarpanını değiştirir



MB BPGBF yi nasıl yönlendirir?
29

1. Açık Piyasa İşlemleri
¤ Bir açık piyasa alımı rezerv arzını sağa kaydırır 

ve gecelik borçlanma faizinin düşmesini sağlar. 

¤ Bir açık piyasa satışı ise arz eğrisini sola 
kaydırır ve gecelik borçlanma faizinin  artmasını 
sağlar.



MB gecelik faizi  nasıl yönlendirir?
30

¨ repo: menkul kıymeti geri alma tahhüdüyle şimdi satış: 
borç almak amacıyla

¨ ters repo: menkul kıymeti tekrar satmayı kabul ederek 
şimdi alış: borç verme amacıyla

¨ Merkez bankası para arzını azaltmak amacıyla repo 
yapınca borç alma faizi üzerinden yapıyor. 

¨ Ters repo yaparsa da para arzını arttırmak için yapar ve 
borç verme faizi üzerinden.
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Açık piyasa alımı

Gecelik 
faiz oranı

ibv

iba

Rs

Rd

i*

i**



MB gecelik faizi  nasıl yönlendirir?
32

2. Borç Alma / Verme Faizlerinde Değişiklik
• Genişlemeci Para Pol.: 

• MB borç verme ve alma faizlerini düşürür ve bu düşük 
faizle talep eden bankalara borç verir 

• Daraltıcı para pol.:
• MB borç alma ve verme faizini yükseltirse bankalar bu 

sefer fazla likiditeyi MB ye borç verirler ve yüksek borç alma 
faizinden faydalanırlar. 



MB gecelik faizi nasıl yönlendirir?
33

3. ZKO nın değiştirilmesi.
¨ MB, ZKO yu arttırdığı zaman bankaların rezerv talebi 

artacağından talep eğrisi sağa kayar ve BP da gecelik 
faiz artar. ZKO nın düşmesi halinde ise piyasa faizi 
düşer. 

¨ ZKO politika aracı son yıllarda piyasa faizini etkilemek 
için pek kullanılmamıştır.
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ZKO nun arttırılması

Interbank 
O/N rate

ibv

ba

Rs

Rd1

i**

i*

Rd2



Diğer Para Politikası Araçları

1.12.2015

4. Reeskont Kredileri
¨Merkez bankasınca finansal kurumlara verilir
¨Hangi tür finansal kurumun yararlanacağına merkez bankası karar
verir.
¨Amaç, geçici likidite sıkışıklığını karşılamak
¨Reeskont kredisi kullanmanın maliyeti reeskont faizi
¨Merkez bankaları açtıkları krediler karşılığında teminat istiyorlar
(devlet tahvili veya kredi notu yüksek şirketlerin borçlanma senetleri)
¨Küresel kriz sırasında çoğu merkez bankası tarafından kullanıldı. Bu
yolla kredi piyasasının işlemeye başlaması amaçlandı.(MB’nin
Likiditenin Son Kaynağı Olma Fonksiyonu)



MB En Son Borç Verme Penceresidir
36

¨ MB, bankalar için en son borç verme 
penceresidir. Bunun nedeni bir banka 
paniğini (bank run) önlemektir
¤ Mevduat sigortası varken en son borç vericiye 

niye ihtiyaç vardır? 
n TMSF fonları bir panik durumunda yeterli olmayabilir.
n 100 000 TL nin üstündeki fonlar sigortalı olmadığından 

sistem riski yine sözkonusudur.



Banka Paniği
37

¨ Her bir mevduat sahibinin diğer tüm mudilerin 
paralarını çektiğine inanarak parasını banka 
çökmeden çekmeye çalışması. 

¨ Bu davranış rasyoneldir çünkü 
¤ müşteriler de bilir ki bankalar %100 rezerv tutmaz.
¤ müşterilere, önce gelen hizmeti önce görür (first 

come, first served) esasına göre nakit verilir.
¨ Paniği önlemek için banka para çekişlerine sınır 

koyabilir ya da geçici olarak durdurur.



MB nin En Son Borç Verme Penceresi 
Politikasının Artı ve Eksileri

38

¨ Avantajları: 
¤ En son borç veren kurum olduğundan MB bankacılık 

paniklerini önler
¤ Bankalarası piyasada faizin hedefin üstünde çok 

fazla yükselmesine engel olur. 
¨ Dezavantajları:

¤ Ahlaklı Davranış sorunu yaratır çünkü: Bankalar MB 
nin nasılsa yardıma geleceğini düşünerek daha 
fazla risk alırlar. 



Diğer Para Politikası Araçları

¨ 5. İletişim Politikası
Merkez bankası politikaları ile ilgili kamuoyunu   
bilgilendirerek ekonomik birimlerin 
beklentilerini şekillendirebilir.
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