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14.01. 1970 tarihli ve 12 11 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
(TCMB) Kanunu, l 980 sonrasında yaşanan ekonomik ve finansal gelişmelerin
yanısıra özellikle Av rupa Merkez B ankası sisteminin getirdiği normlar
çerçevesinde yeniden düzenlenerek ve bazı maddeler revize edilerek önemli
ölçüde deği ştirildi. Bu değişiklikle, Merkez bankası 'nın AB'ne uyumu nisbi de
olsa daha da güçlendirildi. 4651 Sayılı Kanun (1) ile getirilen yenilikler ve
yapıl an d eğiş iklikl er temel üç ana başlık altında toplanabilir:

A-MERKEZ BANKASl'NIN BAGIMSIZLIGI
Yeni yasada yapılan deği ş ikliklerle Merkez Bankası daha da bağımsız hale
Yasada (madde 4) Merkez Bankasının temel amacı, fiyat istikrarının
sağlan mas ı o larak belirtilmekte, bunun gerçekleşmesi için de gerekli olan para
politikas ının düzenlenmesinde ve yürütülmesinde yetki
ve sorumluluk
bütünüyle para otoritesine verilmektedir. Günümüzde, fiyat istikrarının sağlan
masın ın temel önkoşulu para politikasının bağımsız olarak para otoritesi tarafın
dan düzenlenmesi ve yürütülmesidir. Bu konuda Alman Merkez Bankası
Bundesbank en iyi ömektir.(2) Fiyat istikrarının realize edilebilmesi amacıyla,
örneği birçok bağım sız merkez bankasında da görüleceği gibi, para politikası
a raçların ın doğrudan belirlenmesi ve özgür biçimde kullanılabilmesi tamamıyla
Merkez Ban kas ı'nın tasanufuna bırakılmıştır. Böylece Bankanın hem araç
bağ ımsızlığı sağ l anmı ş hem de para politikasının araçlarının seçimine ilişkin
yetki leri artırılm ıştır.
gelmiştir..
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Merkez Bankası , önceki kanundan farklı olarak tüm demokratik ülkelerde
gibi, enflasyon hedefini hükümetle birlikte belirlemeye yetkili kılınmı ştır.
Kanunla böyle bir yetkinin verilmesi, Merkez Bankasının enfllasyon hedefine
ilişkin olarak daha gerçekçi davranmaya yöneltmesi açısından önemlidir.
olduğu

Öte yandan, Merkez Bankası'nın ekonomik bağımsızlığı yapılan düzenlemelerle güçlendirilmiştir. Geçmiş yıllarda bir emisyon bankası gibi çalışan ve
Hazine'nin fınansörü kimliğini taşıyan Merkez Bankası'nın kamu kesimi ile
finansal bağlarının şimdi yeni düzenlemeyle tamamen kesilmesi sağlanmıştır. Bu
önemli bir gelişmedir. Zira kamu kesimi açıklarını doğrudan finansa eden bir
Merkez bankası'nın ekonomik bağımsızlığından söz etmek mümkün değildir. 21
Nisan 1994 tarih ve 3988 sayılı yasayla Merkez bankası'nın Hazine'ye açtığı kısa
vadeli avansların tedrici olarak azaltılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan
takvim 05 Kasım 2001 tarihinde dolmuştur. Bundan böyle, Merkez Bankası'nın
kamu kesimine herhangi bir şekilde kredi ve avans vermesi mümkün olmayacaktır.

yönünde bir diğer yenilik de, Hazinenin ve
ihraç ettiği borçlanma araçlarının birincil piyasadan satın
alınmasına ilişkin getirilen yasaklamadır (madde 56). Bilindiği gibi, Merkez
Bankası'nın böyle bir satın alına işlemi karşılıksız para basma anlamına gelmekte ve Bankanın fon talebi piyasada faiz hadleri üzerinde dengesizlik yaratabilmektedir. Dolayısyla, yeni yasayla getirilmiş olan yasaklama kararı, fiyat
istikraranının sağlanmasına ciddi bir katkı yapacaktır.
Yine,

kamu

bağımsızlığın sağlanması

kuruluşlarının

Merkez bankası'nın yeni yasada da, 1211 sayılı eski yasada olduğu gibi,
politika hedefi açık bir biçimde düzenlenmiştir. Bankanın temel amacı fiyat
istikrarını sağlamaktır. Bu amaç, bağımsız merkez bankaları için vazgeçilmez
özellik taşır. Politika hedefleri arasında olası çatışmanın önlenmesi açısından da
çok önemlidir. Ancak, yeni yasanın 4.maddesinde fiyat istikrarının sağlanması
amacı ile çekişmemesi koşuluyla Bankanın, Hükümetin büyüme ve istihdamı
politikalarını desteklemesi öngörülmüştür. Avurupa Merkez Bankası da aynı
yönde benzeri bir hükme yer vermiştir. Nitekim, Avrupa Merkez Bankaları
Sistemi'nin statüsünün 2.maddesinde, fiyat istikrarı amacı ile çelişmemesi koşu
luyla Avrupa Birliği üyesi ülkelerde genel ekonomik politikaların desteklenmesine ilişkin düzenleyici bir hüküm getirilmiştir.(3) Ancak, Avrupa Birliğinde
olduğu gibi, ülkemizde de yeni yasalara göre fiyat istikrarı ile çatışabilecek
büyüme ve istikrar politikasının para politikası ile desteklenmesi söz konusu
olmayacaktır.

Bir merkez
ı
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politik bağımsızlığının t~me ölçütlerinin başında, guvenörlerin (başkanın) ve
yardımcılarının görev süreleri ile atanma biçimleri gelmektedir. Bilindiği gibi,

merkez bankasının siyasi otoritenin nüfuz ve baskısından uzak kalabilmesi politik bağımsızlığının tam olmasından geçer. (4) Buna göre, merkez bankasının
politik yönden bağımsız olabilmesi, yöneticilerin seçiminin hükümetin tasarrufu
dışında gerçekleşmesiyle mümkündür. Yeni yasada guvemörün görev süresi ve
atanmasına ilişkin bir değişiklik sözkonusu olmazken, guvernör yardımcılarının
niteliklerine, atanmalarına, görev sürelerine ve görevden ayrılmalarına ilişkin
hükümler yeniden düzenlenmiştir. Yeni yasanın 21.maddesine göre, başkan
yardımcılarının görev süreleri üç yıldan beş yıla çıkartılmıştır. 1211 sayılı önceki yasada başkan yardımcılarının yüksek öğrenim görmüş, maliye, iktisat ve
bankacı lık alanında bilgi ve tecrübe sahibi olmaları koşulu aranırken, yapılan
değişiklikle başkan yardımcılarının hukuk, maliye ekonomi, işletme bankacılık
ve finans alanlarından birinde lisans eğitimi almamış olsalar bile, bu dallardan
birinde lisansüstü eğitim almaları halinde de atanabilmelerine ilişkin açıklık
getirilmiştir.

Ayrıca, başkan yardımcılarının "Başkanın

önerisi üzerine" ortak kararla

atanmaları hükmü getirilmiştir. Bu değişiklikle, Başkan ve Başkan yardım
cılarının uyarma içinde görev yapmaları öngörülmüştür. Başkan yardımcılarının

görev sürelerinin uzatılmasıyla, Maastricht Anlaşmasının 108.maddesi ve
Avrupa Merkez Bankaları Sistemi Statüsünün 14.maddesiyle de uyum sağlanmış
bulunmaktadır. Bilindiği gibi, bağımsız merkez bankacılığında genel teamül ve
temel ölçüt, yöneticilerinin görev sürelerinin mümkün olduğunca uzun olmasıdır.
Bununla birlikte, görev süresinin uzun olmasının pratikte pek fazla değeri yoktur. Görev süresiyle ilgili olarak yasada açık hükümler bulunmasına karşın,
uygulamada genellikle teamüllerin ve geleneklerin ağır bastığı görülmektedir.
(5)

B-MERKEZ BANKASl'NIN TEMEL GÖREV VE YETKİLERİ
Daha önce, Merkez bankası'nın kendi yetki ve görev alanına giren
faali yetlerle ilgili olarak bankacılık sistemini denetleme yetkisi yeni düzenlemeyle kaldırılmaktadır. Ancak Banka 2002 yılının ikinci yarısında uygalamayı
öngördüğü enflasyon hedeflemesi stratejisinin (6) gerektirdiği finans piyasaları
ilgili istatistiki veriye sahip olamak amacıyla, bankacılık sektöründen gerekli
istatistiki bilgileri toplama yetkisine sahip kılınmıştır.
Merkez Bankası daha önce olduğu gibi, piyasalardaki likidite hacmini
düzenlemek ve kontrol edebilmek amacıyla Açık Piyasa İşlemleri (APİ) yapmaya devam edecektir. Likidite yönetimi günümüz Merkez Bankacılığında
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g iderek önem k aza nm a kta d ır.(?) Merkez B a nkas ı ' nın pi yasa l arı fonlam aya yetkili kı lı nm as ı , ekonom ide y aş a n acak dara lmalara karş ı bir güvencedir. Ancak
Merkez B a n kas ı ' nın yetki s ini Ş u bat krizi s ı ras ınd a p ek kull an amadı ğı , hatta bundan özenl e k aç ın d ı ğ ı un u tulm a m a lı dır.
Yeni yasa, Merkez Ban kas ı'n a öncek i yasada n farklı ol arak kendi nam ve
h esa bın a lik id ite senetle ri ihraç edebilme yetk is ini vermektedir. Bu senetler

sadece 9 l g ünü aş maya n ve ikinci l piyasada a lınıp satılabilen nitelikte olacak,
anca k ya tırım arac ı o lma n ite l iği ni kaza nm as ı engellenerek sadece açık piyasa
i şlem l e rin i n etkin li ğ ini n a rt ı rı l m a s ı iç in kull a nıl a caktır. Açık piyasa iş leml eri
sadece para po li ti kas ı araç l arı için y ürütü lecek ; ka mu kurum ve kuruluşl arı ile
d i ğe r kamu kurum ve kurul u ş l arı n a kredi am acıy l a kullanılamayacaktır.
Aç ı k

Pi yasa i ş l e ml eri po l it ikas ı , faiz hadlerinin yönlendirilmesinde olduğu
kadar, pi yasal ara para politi kas ına i li ş kin sinyaller in gönderilmesinde önemli rol
oy n am aktadır. Üstelik bu politika likidite yöneminde daha aktif olma olanağını
sağ l ama ktadı r. Bu b akımdan bu tür i şlemler para pol itikasının etkinli ğini artır
ma nın en önemli a racı o l maktad ır. Nitekim Avrupa M erkez bankası da para polit i kas ın ın yürütü lmesinde ana rolü aç ık piyasa i ş leml erine vermiş bulunmaktadır. (8)

Yine, Hükümetle birlikte Türk l iras ının iç ve dı ş değerini korumak üzere
gerekli ö nl em lerin a l ınmas ı Merkez b ankas ı' nı n temel görevleri ara sında
ka lm aya devam etmekte d ir. Bunun yanın d a , yeni yasa ile kur rej imini belirlem eke ve k ur değerleri ni tesp it etmek için vades iz, vadel i döviz işlemleri ile
di ğer türev i şyemleri n i yapmak da Merkez B ankas ı nın görevleri arasında kabul
edi lmi ş ti r (madde 4). Merkez b an kas ı'nın reeskont ve avans işlemleriyle uğraş
m as ı da temel görevleri nden say ılm aktadır. Ancak önceki yasada "bankalara
kredi vermek işl emi , kanunda belirtilen esas ve sın ı rl ar içinde yürütülür" şeklin
dek i madde, "reeskont ve avans iş l eml eri yapmak" şeklinde düzenlenerek daha
somut ve belirgin hal e getir il mi ş t ir.
M erkez Bankas ı'n ın nihai ödünç verme merci i olarak bankacılık sektörüne
kredi vermes ine i l işk in yetkisi yeni yasada da korunmaktadır. Ancak önceki
yasadan fark lı olarak, m erkez bankas ının reeskont, iskonto ve faiz hadlerinin,
hükümetçe izlenen ekonomik politikalara göre belirleneceği ibaresi kaldırılmış
ve bu konuda da merkez b an kas ı yetkili ve bağı msız kabul edilmiştir.

C. MERKEZ BANKASININ SİYASİ OTORİTE İLE UYUMU VE
KAMUOYUNA KARŞI SORUMLULUGU
Yeni yasay la Merkez ban k as ı'n ca hem yasal hem de operasyonel olarak
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oldukça bağımsız say ıl abil ecek bir kim lik kazandırılmıştır. Kuşkusuz, para
otorites inin güçlü bir yasal güvenceyle sahip o lmas ı , di ğer bir dey işle gücünü
yasadan almas ı , kurumu, siyasi otoritenin nüfuz alanınd an çıkartacaktır. Ancak,
para otoritesinin bağımsız olmas ı , özellikle politika uygulam a sürecinde siyasi
otoriteden kopuk olmas ı anl a mını taşı m aktad ır. Yeni yasayla, Merkez bankası ile
Hükümetin uyum içeresinden ça lı ş mas ına ilişkin düzenleyici ve bağlayıcı kararlar alınmıştır. Nitekim, bu çerçevede heriki otoriteni n enflasyon hedefini birlikte
belirlemesi hükme bağlanmıştır. Daha önce belirtilidiği üzere, ulusal paranın iç
ve dı ş değerin i korumak için gerekli olan önlemlerin alınması ve yabancı paralar
ile a ltın karş ı s ınd aki denkliğini saptamaya ilişkin kur rejiminin belirlenmesi de
yine her iki tarafın ortak tasarrufuna bırakılmıştır.
Günümüzde merkez bankalarının bağımsız olmaları aynı zamanda bu
sorumluluk altına da sokmakta; onları faaliyetlerinden do layı hesap
verir bir konuma getirmektedir. Sorumluluk mekanizmasının kurulmasıyla
merkez bankaları yaptıkları tüm iş l eml eri açıklama, faali yetlerinin hesabını
verme yükümlü l ü ğü altına girmektedirler. T.C.M.B'nın da yeni yasayla denetiminin kimin tarafından ve nasıl yapılacağı açık bir biçimde hükme bağlanmıştır.
Yasanın 42. maddesine göre, B aşbakan, Bankanın i şlem ve h esapl arını denetletebi li r. B aşb akanlık bu hususta her türlü bilgiyi bankadan isteyebilir. Yine aynı
madde çerçevesinde, Başkan tarafından Banka faaliyetleri ile uygulanmış ve
uygul anacak para politikas ıyla ilgili olarak, yı ld a iki kez T. B.M.M Plan ve Bütçe
Komisyonu'nu bilgilendirmesi hükmü getirilmiştir.
kunımları

Sorumluluk mekaniz m asının işleyişi şeffa flı ğ ı (transparency) da
beraberinde getirmektedir. Yani, Merkez Bankasının tüm faaliyetlerinin saydam,
an l aşı lır ve kamuoyunun denetimine aç ık o lm ası esastır. Merkez Bankasının
faa liyetleri ne kadar şeffaf ve kamuoyunun denetimine ne kadar açık olursa, para
otorites inin saygınlığı (reputation) ve kredibi lites i (credibility) de o kadar artmış
o l acaktır.(9) Nitekim günümüzde bağımsız kimliğe sahip merkez bankaları
hesap verilebilirliği (accountability) ve şeffaflığı h erşeyi n üzerinde tutmaya özel
çaba harcamaktadır. Burada temel amaç, iktisadi birimlerin beklentilerini yönlendirmek ve yürütülen polikanın sonuçları nı kamuoyuna duyurarak uzun
dönemli hedefl ere ulaşmada referans görevi yapmaktadır.( 10)
Ş im d i 4651 sayılı ka nun la Merkez Bankası'nın para politikası hedefleri ve
uygulama l a rın a ili ş kin olarak dönemsel raporl ar hazırlayarak kamuoyuna duyurması, belirl enen hedefl ere ilan edilen sürelerde ulaşılması ya da ulaşılamaması

olasıl ığ mın ortaya çıkması durumlarında, nedenlerin ve alınması gereken önemleri n hükümete yazılı olarak bildirilmesi ve kamuoyuna açıklanması hükmü
eklenmiştir. Günümüzde bağımsız kimliğe sahip merkez bankalarının hemen
121

Prof Dr. Sua t OKTAR

hemen tümü soru mluluk ve hesap verebilirlik mekanizmasina karşı son derece
duyarlı olup, faaliyetlerini kamuoyuyla paylaşmaktadırlar. Bu konuda İngil tere

Merkez Bankası (Bank of England) iyi bir örnek oluşturabilir. İngiltere Merkez
Bankası , İkti sadi birimlere ve piyasalara bilgi akışı sağlamak ve gelişmelerle
ilgili sinyaller verebilmek amacıyla üç ayda bir eflasyon raporu adı altına bir
rapor yayın l amaktadır. Bu raporda Bankanın temel hedef tahminleri ve ekonominin so n perfonmansına ilişkin detaylı bilgiler ve veriler yer almaktadır. Bu,
B a nkanın kamuoyuna karşı sorumluluk anlayışını yansıttığı gibi, güvenilirl iği
sağ lamanın da bir aracı olmaktadır.(l 1)
Yen i yasayla getirilen bir diğer önemli değişiklik de, Banka bünyesinde
daha çok d a nı ş ma fonksiyonu olarak görev yapan Para Politikası Kumlu'nun
oluşturu lmuş olmasıdır. (Madde 22/ A). Bu kurul , Merkez Bankası Başkanı'nın
başkanlığında Başkan Yardımcıları , Banka Meclisi, tarafından üyeleri arasından
seçi lecek bir üye ile B aşkanın önerisiyle ortak kararla atanacak bir üyeden oluş
maktadır. Kurulda, Hazine'nin temsilcisinin de bulunması öngörülerek, para
oto ritesi il e Hükümetin politikal arı arasında uyumun ve eşgüdümün sağlanması
a m aç lanmı ştır. Örneklerine Japonya, İngiltere, ve Fransa gibi ülkelerde de rastlanan para politikası kurulu uygulaması para politikası stratejisi açısından
bütünüyle bir danışma organı niteliğini taşımaktadır.
Bununla birlikte bazı ülkelerle para politikası kurulunun oldukça geniş
yetki leri vard ı r. Nitekim İngi ltere'd e enflasyon hedefini realize etmek için kullanıla n kısa vadeli faiz hadlerini belirleme yetkisi tamamen bu kurulun yetkis indedir. Yeni yasaya göre, bu kurulun görev ve yetkileri şöyle belirlenmiştir:
-Fiyat istikrarını sağlamak amacıyla para politikası ve stratejilerini belirlemek,
-Para politikası çerçevesinde hükümetle birlikte enflasyon hedefini tespit
etmek,
-Para p o litikas ı hedefleri ve uygulamalarına ilişin, belirli dönemler
itibariyle raporlar hazırlayarak, hükümeti ve belirleyeceği esaslar doğrultusunda
kamuoyunu bilgilendirmek,
-Hükümetle birlikte Türk lirasının iç ve dış değerini korumak için gerekli
tebdirl eri a lmak ve kur rejimini belirlemektir.
Para Politikası Kurulu bir danışma organı konumunda olmasına karşın
oldukça önemli yetkilere sahiptir. Üstelik, Merkez Bankası'nın kamuoyuyla
enformasyonu sağlamada çok etkin bir görev üstlenmiştir. Kurul yasaya göre,
belirli dönemlerde görev alanına giren faaliyetlere ilişkin kamuoyunu bilg ilendirme ve bunun için de raporlar yayınlamakla görevlidir. Kurulun böyle bir
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görevi yüklenmesi , Merkez Bankası'nın şeffaflığını artırması yönünden önemli
ve ikti adi birimlere parasal gelişmelerle ilgili bilginin sağlanması açısından da
gereklidir. Çünkü açıklık ve şeffaflık iktisadi birimlerin uygulanan politikalara
ilişk in güvenlerini artıracağı gibi , beklentilerinin olumlu yönden yönlendirilmesi ne ka tkı yapacaktır. Nitekim İngiltere'de Para Politikası Kumlu'nun toplantı
tutanakları iki haftalık gecikmeyle ve üyelerin verdikleri oylar da belirtilmek
suretiyle yayınlanmaktadır. (12)

SONUÇ
4651 Sayılı yeni yasa bazı eksikliklerine ve yarattığı olumsuzluklarına
karş ın , önceki yasaya göre daha gerçekçi ve tutarlı bir yapıya sahiptir. Yapılan

düzenlemelerle Merkez Bankası'nın bağımsızlığı daha da güçlendirilmiştir. Bu
durum, Avrupa Merkez Bankası'nın yasasıyla uyumlaştırılması yönünden de
atılmı ş önemli bir adımdır. Ancak bazı konularda tadil ihtiyacının bulunduğu da
açıktır. Özel tikle Bankanın çoğunluk hisselerinin yüzde 51 'inin hala hazineye ait
olmaya devam etmesi, bu kurumun genel kurullarında karar alma ve atamaya
il işkin konular üzerinde ağırlığını hissettinne tehlikesini yaratabilecektir.(13)
Yine, Merkez Bankası'nın , Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'na (TMSF), kayn aklarının yetersiz olması durumunda avans vermekle yükümlü kalınması önemli bir sorun oluşturabilir. Para otoritesinin yeni düzenlemelerle bağımsız olması
amaçlanırken, hala finansman aracı gibi düşünülmesi bir çelişkidir. Üstelik,
Merkez Bankası'nın denetiminin, yürütmenin başı konumundaki Başbakanlığa
bağl anması da siyasi otoritenin Banka üzerinde varlığını hissettinnesi yönünden
bir di ğer olumsuzluktur.
Ancak tüm bu olumsuzluklara karşın, bütünü itibariyle yeni yasanın kayda
değer bir ilerleme sağladığını söylemek gerekir.
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