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Merkez bankası (rezerv bankası, para otoritesi), bir ülkenin ya da ülkeler grubunun para politikasından 

sorumlu kurumdur. Merkez bankasının temel amacı para biriminin ve para arzının istikrarının 

sürdürülmesidir. Fakat merkez bankalarının bunun dışında bankacılık sektörünün son kredi mercii olmak, 

faiz haddinin kontrolü gibi görevleri de vardır. Bunun yanında merkez bankasının, bankalar ve diğer 

finansal kurumları, tedbirsizlik ve dolandırıcılığa karşı denetlemek gibi yetkileri de olabilir. 

Merkez bankası niteliğini taşıyan ilk banka, 1694 yılında kurulan İngiltere Bankası’dır. Bu bankadan sonra 

birçok Avrupa ülkesinde merkez bankası kurulmuştur. Daha önce emisyon hakkını elinde tutan özel 

sermayeli bankalar bu işlevlerini ve yetkilerini merkez bankalarına devretmişlerdir. Merkez bankalarının 

gelişmesi özellikle 20. yüzyılda başlamıştır. 1920 yılında Brüksel’de toplanan uluslararası maliye 

konferansında para ve kredi faaliyetlerini düzenlemek üzere birçok ülkede merkez bankalarının 

kurulmasına karar verilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 1715 sayılı yasa ile 15 Haziran 1930 yılında kurulmuştur. Türkiye 

Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın temel amacı, fiyat istikrarını sağlamaktır. Fiyat istikrarı, ekonomik 

birimlerin karar alma süreçlerinde etkili olmayacak ölçüde düşük ve istikrarlı bir enflasyon oranını ifade 

eder. Yine Merkez Bankası Kanunu, Bankanın fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikasını 

ve kullanacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisinin belirleyeceğini ifade etmektedir; yani Merkez 

Bankası araç bağımsızlığına sahiptir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Hukuki Statüsü 
Merkez Bankası, “Merkez Bankası Kanunu’yla anonim şirket olarak kurulmuş ve örgütlenmiş”, “merkezi 

idare veya hizmet yerinden yönetim kuruluşu ve hatta bağımsız idari otorite olarak nitelendirilmemiş”, 

“bağlı-ilgili ve ilişkili kuruluş tanımlarının dışında bırakılmış”, “idari hiyerarşi ve vesayetin haricinde 

tutulmuş”, “Bütçe Kanunlarının kapsamına dâhil edilmemiş” ve böylelikle bağımsızlık olarak ifade edilen 

bütünüyle kendine özgü (“sui generis”) bir hukuki statüye sahiptir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Organları ve Teşkilatı 

Genel Kurul 
Bankanın pay sahipleri defterinde yazılı bulunan hissedarlar, Bankanın Genel Kurulunu teşkil 

ederler. Genel Kurul, her yıl Banka Esas Mukavelesi ile tespit edilen vakitte toplanır. Genel Kurula 

Başkan (Guvernör) başkanlık eder. Her on hisseye sahip olan veya bu miktar hisseyi temsil eden 

kimse bir oya maliktir. 
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 Genel Kurul görev ve yetkileri; 
 Banka Meclisi tarafından verilen yıllık rapor ile Denetleme Kurulu raporunun tetkiki, 

 Bankanın bilanço, kar ve zarar hesabının tetkiki ile karara bağlanması, 

 Banka Meclisi üyelerinin ve Denetleme Kurulunun ibrası, 

 Sermayenin artırılması, 

 Esas Mukavelede değişiklik yapılması, 

 Bankanın tasfiyesi hakkında karar verilmesi. 

Para Politikası Kurulu(PPK) 
PPK’nın yapısı Merkez Bankası Kanununun 22/A maddesinde düzenlenmektedir. Bu madde uyarınca, PPK, 

Merkez Bankası Başkanının başkanlığı altında, Başkan Yardımcıları, Banka Meclisince üyeleri arasından 

seçilecek bir üye ve Başkanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanı onayıyla atanacak bir üyeden oluşur. 

Atanacak üyenin para politikası konusunda çalışmalarının bulunması ve ekonomi, işletme, bankacılık ve 

finans alanlarından birinde akademik unvana sahip, görevi ile ilgili alanda en az on yıl çalışmış, yeterli bilgi 

ve tecrübeye sahip olması gerekir. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı veya Bakanın belirleyeceği bir birim 

amiri toplantılara oy hakkı olmaksızın katılabilir. Başkanlık, Başkan Yardımcılığı ve Banka Meclisi üyeliği 

görevi sona erenlerin PPK üyeliği de sona erer. 

Müşterek kararla atanacak üyenin para politikası konusunda çalışmalarının bulunması ve ekonomi, 

işletme, bankacılık ve finans alanlarından birinde akademik unvana sahip, görevi ile ilgili alanda en az 10 

yıl çalışmış, yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olması gerekir. Bu üyenin görev süresi 5 yıldır. 

 

Para Politikası Kurulu’nun Görevleri 
 Fiyat istikrarını sağlamak amacıyla para politikası ilke ve stratejilerinin belirlenmesi, 

 Para politikası stratejisi çerçevesinde Hükümetle birlikte enflasyon hedefinin belirlenmesi, 

 Para politikası hedefleri ve uygulamaları konusunda belirli dönemler itibarıyla raporlar 

hazırlayarak Hükümetin ve belirleyeceği esaslar doğrultusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi, 

 Hükümetle birlikte Türk Lirasının iç ve dış değerini korumak için gerekli tedbirlerin alınması ve 

yabancı paralar ile altın karşısındaki muadeletini tespit etmeye yönelik kur rejiminin belirlenmesi 

ile görevli ve yetkilidir. 

 Para Politikası Kurulu kararları, Başkan (Guvernör) tarafından yürütülür ve Banka Meclisinin 

bilgisine sunulur. 

 
 

 



 

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Temel Yetkileri 
 Türkiye’de banknot ihracı imtiyazı tek elden Bankaya aittir. 

 Banka, hükûmetle birlikte enflasyon hedefini tespit eder, buna uyumlu olarak para politikasını 

belirler. Banka, para politikasının uygulanmasında tek yetkili ve sorumludur. 

 Banka, fiyat istikrarını sağlamak amacıyla Merkez Bankası Kanunda belirtilen para politikası 

araçlarını kullanmaya, uygun bulacağı diğer para politikası araçlarını da doğrudan belirlemeye ve 

uygulamaya yetkilidir. 

 Banka, olağanüstü hallerde ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kaynaklarının ihtiyacı 

karşılamaması durumunda, belirleyeceği usul ve esaslara göre bu Fona avans vermeye yetkilidir. 

 Banka, nihai kredi mercii olarak bankalara kredi verme işlerini yürütür. 

 Banka, bankaların ödünç para verme işlemlerinde ve mevduat kabulünde uygulayacakları faiz 

oranlarını, belirleyeceği usul ve esaslara göre bankalardan istemeye yetkilidir. 

 Banka, mali piyasaları izlemek amacıyla bankalar ve diğer mali kurumlardan ve bunları 

düzenlemek ve denetlemekle görevli kurum ve kuruluşlardan gerekli bilgileri istemeye ve 

istatistiki bilgi toplamaya yetkilidir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Temel Görevleri 
 Açık piyasa işlemleri (APİ) yapmak,  

 Hükûmetle birlikte Türk lirasının iç ve dış değerini korumak için gerekli tedbirleri almak ve 

yabancı paralar ile altın karşısındaki muadeletini tespit etmeye yönelik kur rejimini belirlemek. 

Türk lirasının yabancı paralar karşısındaki değerinin belirlenmesi için döviz ve efektiflerin vadesiz 

ve vadeli alım ve satımı ile dövizlerin Türk lirası ile değişimi ve diğer türev işlemlerini yapmak,  

 Bankaların ve Bankaca uygun görülecek diğer mali kurumların yükümlülüklerini esas alarak 

zorunlu karşılıklar ve umumi disponibilite ile ilgili usul ve esasları belirlemek,  

 Reeskont ve avans işlemleri yapmak,  

 Ülke altın ve döviz rezervlerini yönetmek,  

 Türk lirasının hacim ve tedavülünü düzenlemek, ödeme ve menkul kıymet transferi ve mutabakat 

sistemleri kurmak, kurulmuş ve kurulacak sistemlerin kesintisiz işlemesini ve gözetimini sağlamak 

ve gereken düzenlemeleri yapmak, ödemeler için elektronik ortam da dâhil olmak üzere 

kullanılacak yöntemleri ve araçları belirlemek,  

 Finansal sistemde istikrarı sağlayıcı ve para ve döviz piyasaları ile ilgili düzenleyici tedbirleri 

almak, 

 Mali piyasaları izlemek,  

 Bankalardaki mevduatın vade ve türleri ile özel finans kurumlarındaki katılma hesaplarının 

vadelerini belirlemek. 

 



 

 

Para Politikası Nedir? 
Para politikası; fiyat istikrarı, finansal istikrar, ekonomik büyüme ve istihdam artışı gibi hedeflere 

ulaşabilmek için paranın elde edilebilirliğini ve maliyetini etkilemeye yönelik olarak alınan kararları ifade 

etmektedir. Para politikasının uygulanmasından merkez bankaları sorumludur. Merkez bankaları, para 

politikasını oluştururken çeşitli araçlar kullanabilirler. En çok kullanılan para politikası araçlarından biri 

kısa vadeli faiz oranıdır. 

Merkez Bankası Bağımsızlığı 
Merkez bankası bağımsızlığı genel itibarıyla, para otorilerinin kurumsal, idari, finansal ve para politikasına 

ilişkin kararlarını herhangi bir baskı unsuru olmadan bağımsız bir şekilde alabilme ve kullanılacak para 

politikası araçlarını bağımsız olarak seçebilme kabiliyetini ifade eder. 

Kurumsal bağımsızlık, merkez bankasının kanun ile tanımlanan amacını ve görevlerini yerine getirirken 

bir başka kurumdan emir ya da talimat almamasını ve uygulayacağı politikalarda esas aldığı temel 

amaçları veya hedefleri seçmekte bağımsız olmasını ifade etmektedir. 

İşlevsel bağımsızlık, merkez bankasının yasayla belirlenmiş olan nihai hedefine ulaşmak için kullanacağı 

para politikası araçlarını ve yöntemlerini, hükûmetin veya bir başka otoritenin onayına gerek duymadan 

serbestçe seçebilmesi ve bu araçları serbestçe kullanabilmesi anlamına gelmektedir. Merkez bankaları 

açısından bağımsızlık çoğunlukla araç bağımsızlığını ifade etmektedir. 

Finansal bağımsızlık, merkez bankasının bağımsız bir şekilde faaliyetlerini sürdürerek hedeflerini yerine 

getirebilmesi için yeterli mali kaynağa ve kendi bütçesini belirleme yetkisine sahip olmasıdır. Tüm 

bunların yanı sıra, merkez bankasının bütçesinin onaylanması sürecinde kurum dışı müdahalelerden uzak 

olması ve işlevsel harcamalarını serbestçe belirleyebilmesi gibi unsurlar da finansal bağımsızlık kavramına 

dâhildir. 

Merkez bankasının temel amacını sağlayabilmesi bağımsız, hesap verebilir ve güvenilir olmasına bağlıdır. 

Fiyat istikrarını sağlamaya odaklanan bir merkez bankasının araç bağımsızlığına sahip olması ve kamu 

açıklarını finanse etmek gibi fiyat istikrarı ile çelişen görevlerinin olmaması gerekmektedir. Ancak bu 

şekilde merkez bankası mali ve siyasi baskılara maruz kalmadan enflasyon hedefine odaklanabilmektedir. 

Bir anlamda merkez bankası bağımsızlığı fiyat istikrarının sağlanması için önemli bir ön koşuldur. 

Merkez Bankası Denetimi 
Bir anonim şirket olan Merkez Bankasının denetimi, Banka içi ve dışı denetimler olarak ikiye 

ayrılmaktadır. 

İç Denetim 
Merkez Bankası Kanunu’nun 15. maddesi uyarınca Genel Kurul, Banka Meclisi tarafından verilen Yıllık 

Rapor ile Denetleme Kurulu Raporu’nu, Bankanın bilançosunu, kâr ve zarar hesaplarını denetler ve karara 

bağlar. Genel Kurul, Bankanın yıllık faaliyetinin denetimini her yıl Banka Meclisini ve Denetleme Kurulunu 

ibra konusunda karar almak suretiyle gerçekleştirir. 



 

 

Denetleme Kurulu ise, Merkez Bankası Kanunu’nun 24. maddesi uyarınca, Bankanın bütün işlem ve 

hesaplarını denetler; yıl sonunda hazırlayacağı raporu Genel Kurula sunar. Banka Kanunu’nun verdiği 

yetki çerçevesinde Denetleme Kurulu, değerlendirme/görüşlerinin yazılı olarak Banka Meclisine bildirir ve 

bir kopyasını da Cumhurbaşkanına verir. 

Dış Denetim 
Banka nezdinde gerçekleştirilen dış denetimin öncelikli yasal dayanağı, Merkez Bankası Kanunu’nun 42. 

maddesidir. Buna göre, Cumhurbaşkanı, Bankanın işlem ve hesaplarını denetlettirebilir. 

Cumhurbaşkanlığı bu hususta her türlü bilgiyi Bankadan isteyebilir. Banka ayrıca, bilanço, kâr ve zarar 

hesaplarını bağımsız denetim kuruluşlarına denetlettirebilir. Başkan tarafından, Banka faaliyetleri ile 

uygulanmış ve uygulanacak olan para politikası hakkında her yıl Nisan ve Ekim aylarında 

Cumhurbaşkanına rapor sunulur. Banka, faaliyetlerine ilişkin olarak, yılda iki defa Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirir. Banka, para politikası hedefleri ve uygulamalarına ilişkin 

dönemsel raporlar hazırlar ve kamuoyuna duyurur. Raporların hangi dönemler itibarıyla hazırlanacağı, 

kapsamı ve açıklanma usulü Bankaca belirlenir. Banka, belirlenen hedeflere ilan edilen sürelerde 

ulaşılamaması ya da ulaşılamama olasılığının ortaya çıkması halinde, nedenlerini ve alınması gereken 

önlemleri hükûmete yazılı olarak bildirir ve kamuoyuna açıklar. 

Ayrıca, Sayıştay Kanunu’na göre Bankanın temel görev ve yetkileri dışında kalan faaliyet ve işlemleri 

Sayıştay denetimine tabidir. 

Yine, Anayasal bir kuruluş olan ve Cumhurbaşkanlığına bağlı bulunan Devlet Denetleme Kurulu’nun yetki 

alanı Bankayı da kapsamaktadır. 

Merkez Bankasının Sermaye ve Hissedarlık Yapısı 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş.’nin sermayesi 25.000 ₺ olup 250.000 adet hisseye ayrılmıştır. 

Bugün itibarıyla Merkez Bankasının bir hissesinin nominal değeri 10 kuruştur. 

Merkez Bankası Kanunu ile Merkez Bankası hisse senetleri (A), (B), (C) ve (D) olmak üzere dört sınıfa 

ayrılmış olup, 

 (A) sınıfı hisse senetleri münhasıran Hazineye, 

 (B) sınıfı hisse senetleri Türkiye’de faaliyette bulunan milli bankalara, 

 (C) sınıfı hisse senetleri 15.000 hisseyi geçmemek üzere, milli bankalar dışında kalan diğer 

bankalarla imtiyazlı şirketlere, 

 (D) sınıfı hisse senetleri ise Türk ticaret müesseselerine ve Türk vatandaşlığını haiz tüzel ve gerçek 

kişilere aittir. 

2017 yıl sonu itibarıyla, Merkez Bankası sermayesinin  %55,12’si (A) sınıfı, %25,74’ü (B) sınıfı, %0,02’si (C) 

sınıfı, %19,12’si ise (D) sınıfı hisselerden oluşmaktadır. 

Merkez Bankası anonim şirket olarak kurulmuş ve örgütlenmiş olmakla birlikte, kâr etmek gibi bir amacı 

bulunmamaktadır. Merkez Bankasının sermayesi de diğer anonim şirketlerinkinden farklı biçimde sadece 



 

 

sembolik bir nitelik ve anlam taşımaktadır. Sermaye büyüklüğü, hisse miktarları ve kâr payı ödemeleri 

sadece simgesel değerlerle sınırlı kalmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Enflasyon Hedefi 
Merkez Bankasının orta vadeli enflasyon hedefi %5’tir. Enflasyon hedefleri Merkez Bankası ve hükûmet 

tarafından üç yıllık bir dönemi kapsayacak şekilde birlikte belirlenir ve ilan edilir. Ancak, söz konusu 

hedeflere ulaşılmasında uygulanacak para politikasını ve kullanılacak para politikası araçlarını belirleme 

yetkisi yalnızca Merkez Bankasının sorumluluğundadır; yani, Merkez Bankası araç bağımsızlığına sahiptir. 

Merkez Bankasının Şubeleri 
Merkez Bankasının Türkiye çapında 21 şubesi bulunmaktadır. Şubeler, Banka Meclisi Kararı ile gerekli 

görülen yerlerde açılmaktadır.  

Merkez Bankasının şubelerinin yerleri; 

 İSTANBUL 

 ANKARA 

 ADANA 

 ANTALYA 

 BURSA 

 DENİZLİ 

 DİYARBAKIR 

 EDİRNE 

 ERZURUM 

 ESKİŞEHİR 

 GAZİANTEP 

 İSKENDERUN 

 İZMİR 

 İZMİT 

 KAYSERİ 

 KONYA 

 MALATYA 

 MERSİN 

 SAMSUN 

 TRABZON 

 VAN 

 

Merkez Bankasının Temel İletişim Araçları 
Para politikasının temel iletişim araçları PPK duyuruları ve Enflasyon Raporudur. PPK yılda en az sekiz kez 

gerçekleştirdiği toplantıların ardından, saat 14.00’te kararı kısa bir gerekçe ile birlikte duyurur. Toplantı 

özeti ise toplantının ardından beş iş günü içinde yayımlanır. Enflasyon Raporu yılda dört defa yayımlanır. 

Kamuoyu ile iletişimin daha etkin şekilde yapılabilmesi amacıyla Enflasyon Raporları, bilgilendirme 

toplantılarıyla tanıtılır. Enflasyon Raporlarında Merkez Bankasının uluslararası ekonomik görünüm, 

enflasyon gelişmeleri, arz ve talep gelişmeleri, kamu maliyesi, finansal koşullar ve para politikası 

uygulamaları konularında değerlendirmeleri ve orta vadeli enflasyon öngörüleri paylaşılmaktadır. 

 



 

 

Merkez Bankası, küresel ve yurt içi makro finansal görünüm ve finansal istikrara ilişkin güncel gelişmelere 

ilişkin değerlendirmelerini ise yılda iki kez yayımladığı Finansal İstikrar Raporu ile kamuoyu ile paylaşır.  

Bu temel iletişim araçlarının yanında, para ve kur politikası metinleri, paylaşılan diğer duyurular ile 

Merkez Bankasının faaliyetleri ve para politikası hakkında Merkez Bankası Başkanı tarafından yapılan 

sunumlar da kamuoyuyla iletişimde önemli bir paya sahiptir. 

Merkez Bankası Tarafından Bankalara Sağlanan Hazır İmkânlar 
Hazır imkânlar; Merkez Bankası tarafından, para politikası hedefleri çerçevesinde, para arzının ve 

ekonomi likiditesinin etkin bir şekilde düzenlenmesi amacıyla yapılır. 

Merkez Bankası tarafından bankalara sağlanan hazır imkânlar şunlardır: 

 Türk Lirası Depo Borç Alma ve Borç Verme  

 Geç Likidite Penceresi  

 Gün İçi Likidite 

 BIST Bünyesinde Gerçekleştirilen Repo ve Ters Repo  

 Piyasa Yapıcısı Bankalara Sağlanan Likidite 

Merkez Bankasının Döviz Piyasasında Gerçekleştirdiği İşlemler 
Merkez Bankasının döviz piyasasında gerçekleştirdiği işlemler şunlardır: 

 Döviz depo piyasası işlemleri 

 Türk lirası karşılığı doğrudan döviz alım-satım işlemleri 

 Türk lirası karşılığı döviz alım-satım ihaleleri 

 Türk lirası depoları karşılığı döviz depoları ihaleleri 

 Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri 

 Döviz karşılığı efektif işlemleri 

 BIST Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz alım-satım 

işlemleri 

 Döviz karşılığı Türk lirası swap piyasası işlemleri 

Merkez Bankası Rezervleri 
Uluslararası rezervler; ülkelerin para otoriteleri tarafından kontrol edilen, kullanıma hazır, birbirlerine 

çevrilebilme özelliği bulunan ve uluslararası ödeme aracı olarak kabul edilen varlıklardır. 

Uluslararası rezerv olarak sayılan varlıklar şunlardır; 

 Konvertibl (birbirlerine dönüştürülebilir) döviz varlıkları (euro, ABD doları, İngiliz sterlini vb.) 

 Uluslararası standartta altın 

 Özel Çekme Hakları 

 Uluslararası Para Fonu (IMF) Rezerv Pozisyonu 



 

 

Bir ülkenin döviz rezervleri, dış ödeme zorluklarının yaşanması durumunda parasal yetkililer tarafından 

kontrol edilen, kullanıma hazır dış varlıklar olarak tanımlanabilmektedir. Döviz rezervleri, doğrudan 

finansman kaynağı olabileceği gibi, dış ödeme güçlüklerinin neden olabileceği olumsuzlukların dolaylı 

olarak düzenlenmesi ve denetlenmesinde, döviz kurunu etkilemek suretiyle, piyasalara müdahale 

amacıyla kullanılabilmektedir. 

Merkez Bankası Bilançosu İle Ticari Banka Bilançosu Arasındaki Farklar 
Kanun’un 41. maddesi ile Merkez Bankasına hükûmetin haznedarlığı görevi verilmiş olup Türkiye’nin 

1947 yılından beri üyesi olduğu IMF ile ilişkiler açısından, mali ajan T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 

muhafaza kurumu ise Merkez Bankası olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede, Türkiye’nin IMF’ye üyeliğinden 

doğan mali ilişkiler (varlık ve yükümlülüklerimiz) sadece Merkez Bankası bilançosunda yer alır. 

 Kanun’un 61. maddesi gereğince, Türk lirasının yabancı paralar karşısındaki değerinin ve uluslararası 

piyasalarda altın fiyatlarının değişmesi nedeniyle bankanın aktifindeki ve pasifindeki dövizlerin, 

efektiflerin ve yabancı para cinsinden diğer varlık ve yükümlülükler ile altınların değerlemesi sonucu 

oluşan değerleme farkları ayrı bir hesap olan “Değerleme Hesabı”nda izlenmekte olup gerçekleşmemiş 

giderler bilançonun aktifinde, gerçekleşmemiş gelirler ise pasifinde gösterilir. Bu gelir ve giderlerin 

gerçekleşmesi halinde, gerçekleşen tutarlar kâr ve zarar hesaplarına aktarılır. Ticari bankalarda ise 

gerçekleşmemiş gelir ve giderler doğrudan kâr ve zarar hesaplarına aktarılır. 

Kaynakça 
https://www.tcmb.gov.tr/ 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Merkez_bankas%C4%B1 
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