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M
erkez bankası bağımsızlığı-

nın ekonomi literatüründe 

ilk olarak David Ricardo’nun 

1824 yılında yayımlanan “Bir 

Milli Bankanın Kurulmasına İlişkin Plan” 

başlıklı çalışmasında ele alındığı görül-

mektedir. Ricardo, anılan çalışmasında 

merkez bankası olarak ifade edilebilecek 

para arzını sağlayan aracı kurumun har-

cama yapan hükümetten farklı bir kurum 

olması gerektiğini ifade etmiştir.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mon-

tagu Norman, 1921 yılında merkez bankacı-

lığının dört ilkesini yayımlamıştır. Bu ilkeler

1) Merkez bankalarının hükümetlerden 

bağımsız olması, 

2) Merkez bankalarının özel bankalardan 

ayrışması,

3) Bankacılık sisteminin gözetimi,

4) Merkez bankaları arasında işbirliğinin 

sağlanması olarak sıralanmıştır.

1990’lı yıllarda merkez bankalarının 

istihdam ve ekonomik büyümeye en bü-

yük katkılarının fiyat istikrarını sağlamak 

olacağı kabul görmüş ve fiyat istikrarı pek 

çok merkez bankası için temel hedef ola-

rak benimsenmiştir. Bu doğrultuda pek 

çok merkez bankası bu yıllarda yasal ba-

ğımsızlığını kazanmıştır. 1990’lı yıllardan 

itibaren pek çok merkez bankası, ilk kez 

Yeni Zelanda Merkez Bankası tarafından 

uygulanmaya başlanan enflasyon hedef-

lemesi rejimini benimsemiştir. Bu rejim 

çerçevesinde, merkez bankaları doğrudan 

enflasyonu hedeflemekte ve para politika-

sı araçlarını enflasyon gerçekleşmelerinin 

ilan edilen hedef seviyesinde olmasını 

sağlamak için kullanmaktadır. 

Rejiminin başarısı açısından 

da önemli bir ön koşul

Merkez bankası bağımsızlığı, enflasyon 

hedeflemesi rejiminin başarısı açısından 

da önemli bir ön koşul olarak tarihsel süreç 

içinde öne çıkmıştır.

Merkez bankası bağımsızlığı fiyat is-

tikrarının sağlanması için önemli bir şart 

olarak görmekle birlikte, merkez bankası 

bağımsızlığının arzu edilen sonuçları do-

ğurabilmesi açısından maliye politikalarının 

para politikaları ile eş güdüm içinde olması 

büyük önem taşımaktadır. Diğer bir deyiş-

le, maliye politikaları ile desteklenmediği 

müddetçe, bağımsız bir merkez bankası 

enflasyonu kontrol altına almada tek başına 

başarılı olamayacaktır.

Ekonomi politikalarının temel amacı 

toplumsal refahı artırmaktır. Toplumsal refa-

hın artırılması ise temel olarak sürdürülebilir 

büyümenin sağlanmasına dayanmaktadır. 

Merkez bankalarının sürdürülebilir büyü-

me ve refahın artırılmasına yönelik en te-

mel katkısının fiyat istikrarının sağlanması 

ve sürdürülmesi yoluyla olduğu, üzerinde 

fikir birliği sağlanan bir görüştür. Yüksek 

enflasyon toplumsal refahı olumsuz etkile-

mekte; fiyat istikrarı ise ekonomik istikrarın, 

diğer bir deyişle sürdürülebilir büyüme ve 

istihdam artışının ön koşulu olarak kabul 

edilmektedir.

Hükümetler kısa vadede ekonomik bü-

yüme sağlamak için önceden ilan edilen ve 

en uygun görünen politikaların uygulan-

masından sapma eğiliminde olabilmekte-

dir. Bu durum literatürde “zaman tutarsızlığı” 

olarak ifade edilmektedir.

Sonuçta ekonomik büyüme sağlana-

mazken uzun vadede daha yüksek bir enf-

lasyon oranı gerçekleşecektir.

Merkez bankaları, Avrupa Birliği gibi 

birliklerde para politikalarını belirleyen 

kuruluşların başında gelir. Bu kurum fiyat 

istikrarını sağlamak için uygulayacağı para 

politikasını ve araçlarını seçer.

Genelde siyasi etkileşimden uzak olan 

merkez bankası, bağımsız kararlarla para 

politikası üretiminde ve uygulamasında 

bulunur.

Kullanabileceği çeşitli 

para politikası araçları 

Para piyasasındaki arz ve talep denge-

sini etkilemek üzere merkez bankasının 

kullanabileceği çeşitli para politikası araçları 

bulunuyor. Bunların arasında 

1) Para basma, 

2) Borç alma ve verme,

3) Faiz oranlarının belirlenmesi,

4) Açık piyasa ve döviz alım satım gibi iş-

lemleri sayılabilir.

Genellikle, gelişmiş ekonomilerdeki mer-

kez bankalarının bu şekilde yapılandığı bili-

niyor. Ancak istinaden bazı ülkelerde merkez 

bankaları hükümetle ortak çalışabilirler.

Ülke ekonomisindeki önemli rolü se-

bebiyle, merkez bankalarının bağımsız ku-

rumlar olup olmaması gerektiği tartışılan 

ve özellikle Türkiye’de güncelliğini koruyan 

bir konu.

Modern ekonomilerde, merkez banka-

sının bağımsızlığı fiyat istikrarı sağlamanın 

ön koşulu olarak görülüyor.

Merkez bankasının bağımsızlığı ise iki 

önemli göstergeyle ölçülüyor:
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politikalarını siyasi etkiden bağımsız olarak 

belirlemesi ve uygulaması

➢ Araç Bağımsızlığı: Para politikası 

araçlarını siyasi müdahale olmadan ser-

bestçe kullanabilmesi

Ekonomistlerin büyük çoğunluğu pa-

ranın değerinin korunması için merkez 

bankasının siyasi iktidarın baskı ve müda-

halesinden arınmış, tamamen bağımsız 

olması gerektiğini savunuyor. Ve ancak bu 

şekilde fiyat istikrarının sağlanabileceği 

düşünülüyor.

Yüksek enflasyon sorunu yaşayan 

ekonomilerde, siyasi iktidardan bağımsız 

para politikaları geliştirmesi hem merkez 

bankasının inandırıcılığını artırmak hem 

de yatırımcılara güven sağlamak açısında 

önem arz ediyor.

Bankaların bankası olarak bilinen mer-

kez bankaları, hükümetleri finanse etmek, 

finansal sistemin gelişmesine katkıda bu-

lunmak, para politikasını uygulamak, ulusal 

parayı tedavüle sürmek, fiyat istikrarını sağ-

lamak ve ulusal paranın değerini korumak 

gibi görevleri yerine getirir. Bu görevlerini 

yerine getirirken bağımsız bir yapıya sahip 

olmaları önemsenmektedir.1970’li yıllarda 

tüm dünyada enflasyon oranları yükselmiş-

tir. Bu olay merkez bankalarının yapılarının 

ele alınmasını gündeme getirmiştir. Bağım-

sız bir yapıya sahip merkez bankalarının 

politik etkilerden kurtulmuş olarak fiyat 

istikrarını sağlamada daha başarılı olacağı 

yönünde görüşler ağırlık kazanmıştır.

1980’lerin sonlarından itibaren bağım-

sız ya da daha özerk bir yapıya sahip bir 

merkez bankası gün geçtikçe daha fazla 

arzulanmaktadır? Birçok sebebin arasında 

en önemlisi politik karar verme durumun-

daki siyasetçilerin uyguladıkları politikalar 

için enflasyona meyilli olmalarıdır. Poli-

tikacıların enflasyonu tercih etmeleri ve 

enflasyonun büyüme oranı ve işsizlik gibi 

değişkenlere zarar vermesi merkez banka-

sı bağımsızlığının neden tercih edilmeye 

başlandığını açıklamaktadır.

Alex Cukierman’a göre merkez bankaları 

daha bağımsız bir yapı ile fiyat istikrarı üzeri-

ne daha iyi konsantre olabilmektedir. Bu be-

raberinde yüksek istihdam, büyüme, düşük 

faiz oranları ya da bütçe açıkları gibi diğer 

hedefleri göz ardı etme maliyeti getirmek-

tedir. Almanya Merkez Bankası Bundesbank 

ve İsviçre Merkez Bankası Swiss National 

Bank’ın göreceli olarak düşük bir enflasyon 

oranını elde etmeleri bağımsız merkez ban-

kaları için bir eğilim oluşturmuştur. 

Merkez bankası bağımsızlığı ile enflas-

yon arasındaki negatif ilişkidir. Sanayileşmiş 

ülkelerde merkez bankası bağımsızlığı ne 

kadar yüksekse enflasyon oranı o kadar 

düşüktür. Bu ilişki sanayileşmiş ülkelerde 

güçlü iken az gelişmiş ülkelerde böyle bir 

ilişki yoktur. Fakat az gelişmiş ülkelerde 

merkez bankası yönetiminin değişimi ve 

devri ile pozitif bir bağlantı vardır. İlaveten 

merkez bankası bağımsızlığının endüstri-

leşmiş ülkelerde büyüme ve yatırımı gecik-

tirdiğine dair bir delil olmasa da az gelişmiş 

ülkelerdeki düşük büyüme oranı düşük 

merkez bankası bağımsızlığı ile ilişkilidir 

(Cukierman, 1994: 1438).

Türkiye’de nasıl kuruldu?

Ülkemizde 1928 yılından itibaren mer-

kez bankasının kuruluşu ve statüsünün 

nasıl olması gerektiğine dair birçok araştır-

ma yapılmış, çeşitli yabancı merkez ban-

kalarının tüzükleri incelenmiş ve uzman 

görüşü istenmiştir.

Bu çerçevede, 1 Mart 1928’de Hollan-

da Merkez Bankası İdare Meclisi Başkanı 

Dr. Gerard Vissering, merkez bankası ku-

rulmasına yönelik çalışmalara yardım-

cı olması için Türkiye İş Bankası Umum 

Müdürü Celal Bayar tarafından Türkiye’ye 

davet edilmiştir. Celal Bayar, İş Bankası’nın 

merkez bankasına dönüştürülmesinde 

ısrarcı olmasına rağmen Vissering, “hü-

kümete bağlı olmayan ve anonim şirket 

şeklinde örgütlenmiş özel bir merkez ban-

kası” kurulması tavsiyesinde bulunmuştur.

Hükümet, merkez bankası kurulmasına 

ilişkin görüşlerin tümünü değerlendirdik-

ten sonra gerekli yasal çerçevenin hazır-

lanması için harekete geçmiştir. Bu amaç-

la, Lozan Üniversitesi’nden Profesör Leon 

Morf ’un katkılarıyla Merkez Bankası Yasa 

Tasarısı hazırlanmıştır. Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’nde11 Haziran 1930 tarihinde kabul 

edilerek “1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası Kanunu” adı ile Resmi Ga-

zete’de yayımlanarak kanunlaşan tasarıda 

bağımsızlık ilkesi gözetilmiş, bu hassasiyet 

Banka’nın unvanına da yansıtılmıştır. Mer-

kez Bankası’nın, olumsuz çağrışımları olan 

Osmanlı Bankası deneyiminden farklılığına 

dikkat çekmek üzere Türkiye Cumhuriyeti 

ile ilişkilendirilmesi istenmiş, ayrıca, bağım-

sızlığını vurgulayabilmek için kamu kurum-

larından bütünüyle farklı olarak tasarıda 

“Cumhuriyet” unvanı seçilmiştir. 

Bu unvan ile Banka’nın bir Cumhuri-

yet kurumu olduğu, fakat “merkezi idare” 

kurumu olmadığı vurgulanmış ve Banka 

Kanunu’nun 1. maddesinde de belirtildiği 

üzere, “Türkiye’de banknot ihracı imtiyazı-

nı münhasıran haiz olmak üzere” anonim 

şirket olarak kurulmuştur. Banka’nın “ano-

nim şirket” yapısı bağımsız bir merkez 

bankası kurma yönündeki bilinçli tercihin 

bir sonucu olup, bu yapı içinde hüküme-

tin müdahalesini en aza indirecek düzen-

lemeler, Banka’nın hukuki bağımsızlığının 

anahtarıdır. Bu açıdan, Banka’nın anonim 

şirket olarak kurulup örgütlenmesi, TCMB 

açısından sadece tarihsel bir olguyu ifa-

de etmekle kalmamakta, aynı zamanda 

bağımsızlığa giden işlevsel bir özellik ni-

teliğini taşımaktadır.
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