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ALTIN

ENFLASYON (Eylül 2016) 

18,1 Milyar ABD Doları 

EYLÜL 2016 Sayı 43

TCMB FAİZ ORANLARI (22 Eylül 2016)

BRÜT DÖVİZ REZERVİ
TCMB REZERVLERİ (21 Ekim 2016)

(Sayfa 2)

Ülkemizde banknot basımından ve para politikası uygulamalarından sorumlu, ekonominin sağlıklı işleyişi açısından önemli 
bir kurum olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 3 Ekim 1931 tarihinde kurulmuş ve kurulduğu günden bu yana merkez 
bankacılığının gelişimine paralel olarak  değişim ve dönüşüm göstermiştir. 
(Sayfa 3,4,5)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na 
2 Eylül 2016 tarihinde Dr. Emrah Şener atanmıştır. 

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya İstanbul Sanayi 
Odasında Bir Sunum Gerçekleştirdi 

85 Yılı Geride Bırakırken, Geçmişten Günümüze TCMB 

TCMB’DEN YAYINLAR
• TCMB Ekonomi Notları
• TCMB Çalışma Tebliğleri

KISA KISA...

101,5 Milyar ABD Doları

%7,28

Geç Likidite 
Penceresi 
TCMB 
Gecelik 
Borçlanma 
Faiz Oranı:
%0

TCMB 
Gecelik 
Borçlanma 
Faiz Oranı: 
%7,25

1 Hafta 
Vadeli Repo 
İhale Faiz 
Oranı: 
%7,5

Geç 
Likidite 
Penceresi 
TCMB 
Gecelik 
Borç 
Verme 
Faiz 
Oranı: 
%9,75

TCMB 
Gecelik 
Marjinal 
Fonlama 
Oranı: 
%8,25

(Sayfa 6)

“Economic Growth and Income Convergence” Konulu Konferans
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TCMB BAŞKANI MURAT ÇETİNKAYA İSTANBUL SANAYİ ODASINDA 
BİR SUNUM GERÇEKLEŞTİRDİ 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI BAŞKAN 
YARDIMCILIĞI’NA DR. EMRAH ŞENER ATANDI.          
1978 yılında doğan Emrah Şener, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
İşletme Bölümünden mezun oldu. London School of Economics’te Ekonomi-Finans Yüksek 
Lisans programını tamamladıktan sonra Imperial College London’da Matematiksel Finans 
üzerine Doktora derecesini aldı. Çalışma hayatına 2003 yılında bankacılık sektöründe 
başlayan Şener, Londra’da HSBC ve Citibank’ta görev yaptıktan sonra Bank of America’nın 
Yapılandırılmış Ürünler Grubunda Bölüm Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Türkiye 
Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı işbirliği ile Özyeğin Üniversitesi bünyesinde kurulan İstanbul 
Risk Yönetimi Laboratuvarı’nın Direktörlüğünü yürüttü. Emrah Şener, 2 Eylül 2016 tarihinde 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atandı.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener

22 Temmuz 2016 tarihinde TCMB 
Genel Ağ sitesinde yapılan basın 
duyurusu ile Banka’nın iletişim 
politikası uygulamalarında yapılan yeni 
düzenlemeler kamuoyuna bildirilmiştir. 
Söz konusu duyuruda, yatırımcılarla ve 
analistlerle teknik içerikli görüşmeler 
yapılmaya başlanacağı; yurt dışındaki 
finans merkezlerinde yatırımcılarla 
düzenli toplantılar gerçekleştirileceği; 
sanayi-ticaret odaları ve diğer reel sektör 
temsilcileriyle görüş alışverişine imkân 
tanıyacak toplantılar düzenleneceği ve 
basın yayın kuruluşlarının temsilcileri ve 
ekonomi medyası ile dönemsel toplantılar 
gerçekleştirileceği ilan edilmiştir. 

Bu kapsamda reel sektörle ilk toplantı 
28 Eylül 2016 tarihinde İstanbul Sanayi 
Odası üyeleri ile gerçekleştirilmiştir. 
Toplantıda Başkan Murat Çetinkaya 
bir konuşma yapmıştır. Söz konusu 
konuşmada verilen mesajların ana hatları 
aşağıda sıralanmıştır:  

• Küresel kriz sonrası dönemde, 
para politikalarının tek başına 
istikrarlı büyümeyi sağlayamayacağı 
görülmeye başlandı. 

• Ekonomide güven faktörü, sağlıklı 
işleyen finansman kanalları ve gelir 
dağılımı gibi unsurlar, yatırımlar ve

 dengeli büyüme açısından orta   
 ve uzun vadede çok daha önemli rol  
 oynamaktadır.

• Öncü göstergeler, alınan teşvik ve 
tedbirlerin de katkısıyla, yılın son 
çeyreğinden itibaren iktisadi faaliyette 
bir toparlanma gözleneceğine işaret 
etmektedir.  

• TCMB, para politikasının etkinliğini 
de artırmak amacıyla sadeleşme 
sürecine devam etmiştir.  

• Finansal sistemden alınan verimliliğin 
azamiye çıkarılması, hem tasarruf 
oranı ve rekabet gücünü artırarak 
toplumsal refahı destekleyecek, hem 
de ekonomi politikalarına hareket 
alanı sağlayacaktır. 

• Finansal sistemdeki çeşitlendirmenin 
verimlilik açısından getirebileceği 
katkılara çalışılması faydalı olacaktır. 

• Merkez Bankasının orta ve uzun 
vadede reel sektörün sağlıklı 
bir şekilde finansmana erişimi 
konusunda verebileceği en önemli ve 
kalıcı destek, fiyat istikrarına ulaşmak 
ve korumaktır.  

• Fiyat istikrarı finansal derinleşmeyi 
beslemekte, uzun vadeli finansman

 maliyetlerinin düşük seviyelerde  
 kalmasına katkıda bulunmakta   
 ve finansal aracılığın daha sağlıklı  
 işlemesini sağlayarak finansal   
 sektörün üretime ve reel sektöre  
 verdiği desteği artırmaktadır.  

• Fiyat istikrarı ile ilişkili yapısal 
ve stratejik alanlarda toplumsal 
farkındalığı artırmaya gayret etmekte 
ve ortak çabanın önemine dikkat 
çekmekteyiz. 

• Gıda Komitesi’nin yeniden 
yapılandırılması, enflasyonla 
mücadelede kararlılığı ve yapısal 
unsurlara karşı ortak çabayı temsil 
etmektedir. Komite çalışmalarının 
gıda fiyatlarındaki oynaklığın 
azaltılmasına önemli katkıda 
bulunacağını düşünmekteyiz. 

• Yapısal konulara ilişkin 
çalışmalarımızı, ilgili kurumlar ile 
stratejik işbirliğini en üst düzeyde 
tesis ederek sürdürmeye devam 
edeceğiz. 

 Konuşmanın tam metnine Bankamız  
 Genel Ağ sitesi ana sayfasında yer alan  
 “Başkan’ın Konuşmaları” bölümünden
 erişebilirsiniz.
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85. YILI GERİDE BIRAKIRKEN, GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TCMB 

Bankanın unvanı neden “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası”dır? 
11 Haziran 1930 tarih ve 1715 sayılı Kanun 
(Mülga) ile Merkez Bankası “Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası” unvanı altında 
özel hukuk tüzel kişiliğine sahip ve özel 
sermayenin de katıldığı bir anonim ortaklık 
olarak kurulmuştur. Bu düzenlemeyle 
devletten ayrı ve bağımsız olduğu hususuna 
özel bir önem verilmiştir. Bu amaç 
çerçevesinde, Bankanın kuruluş

kanunu tasarısında adı “Cumhuriyet Merkez 
Bankası” olarak öngörülmüşken, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Komisyonunda uluslararası 
ilişkiler de düşünülerek “Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası” olarak değiştirilmesine karar 
verilmiş; Bankanın bağımsızlığını vurgulama 
amacı güdülerek “Türkiye Cumhuriyeti” 
ibaresine ve kısaltılmış şekli olan “T.C.”ye 
özellikle yer verilmemiştir. Kanun koyucu

tarafından Bankanın devlete ait bir kuruluş; 
bir kamu kuruluşu olduğu izlenimi vereceği 
endişesiyle bundan özenle kaçınılmıştır. 
Halen yürürlükte bulunan 1211 sayılı Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 
1. maddesinde de, Bankanın anonim şirket 
ve özel hukuk tüzel kişiliği ile unvanı “Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası” olarak aynı 
şekilde korunmuştur.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
(TCMB), 85 yıldır ülkemize hizmet 
etmekte olan, banknot basımından ve para 
politikası uygulamalarından sorumlu olan 
ve ekonominin sağlıklı işleyişi açısından 
önem taşıyan bir kurumdur. Her ne kadar 
TCMB’nin tarihi 85 yıl öncesine kadar 
uzanıyor olsa da, Türkiye’de merkez 
bankacılığı tarihinin 1856 yılında Osmanlı 
Bankasının kurulmasıyla başladığı 
söylenebilir. Osmanlı Devleti’nin 
son dönemlerinde Osmanlı Bankası 
sermayesinin yabancılara ait olması 
yönündeki tartışmaların ortaya 
çıkmasının ardından 11 Mart 1917 
tarihinde İtibar-ı Milli Bankası kurulmuş 
ancak bu Banka, Osmanlı Devleti’nin 
Birinci Dünya Savaşı’ndan yenilgi ile 
ayrılması nedeniyle Osmanlı Bankasının 
yerini alacak bir ulusal banka olma 
amacına ulaşamamıştır. 

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından 
ülkelerin kendi para politikalarını bağımsız 
olarak belirlemeleri yönünde bir eğilimin 
ortaya çıkması ile birlikte ülkeler kendi 
merkez bankalarını kurma eğilimine 
girmişlerdir. Aynı dönemde ülkemizde 
de Kurtuluş Savaşı ile kazanılan siyasi 
bağımsızlığı ekonomik bağımsızlıkla 
güçlendirmek amacıyla hazırlanan Türkiye 
Merkez Bankası Kanun Tasarısı, Büyük 
Millet Meclisinde 11 Haziran 1930 
tarihinde kabul edilerek “1715 sayılı 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Kanunu” adı ile 30 Haziran 1930 tarihinde 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. TCMB, farklı kurum ve 
kuruluşlarca yürütülen işlevlerin tek elde 
toplanmasını takiben 3 Ekim 1931 
tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.

TCMB’nin Türk parasının istikrarına 
yönelik önlemleri almaya yetkili 
kılınması 
Kuruluş Kanunu’na göre TCMB’nin temel 
amacı ülkenin ekonomik kalkınmasını 
desteklemektir. Bu amaçla Banka, temel 
politika aracı olan reeskont oranlarını 
belirlemeye, para piyasasını ve para 
dolaşımını düzenlemeye, hazine 
işlemlerini yerine getirmeye ve Türk 
parasının istikrarına yönelik önlemleri 
almaya yetkili kılınmıştır. Banka ayrıca 
banknot basma yetkisine tek elden sahip 
duruma getirilmiştir.

Bunlara ek olarak Banka, devletin 
haznedarlığını da üstlenmiştir.

1940-1960 Arası Dönem - Kamu 
finansman açıklarının kapatılmasına 
yönelik uygulamalarla fiyatlar genel 
düzeyinin artması 
1940’lı ve 1950’li yıllarda TCMB bağımsız 
bir para politikası yürütememiş, Banka 
kaynakları kamunun kullanımına açılmış 
ve fiyatlar genel düzeyi bu dönemde 
önemli ölçüde artış göstermiştir. 

1960-1980 Arası Dönem – TCMB’nin 
para politikası araçları üzerinde 
kontrolünün artması ve Bankaya 
açık piyasa işlemleri yapma 
yetkisinin verilmesi 

14 Ocak 1970 yılında kabul edilen 1211 
sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Kanunu ile Bankanın doğrudan ve 
dolaylı para politikası araçları üzerindeki 
kontrolü artırılmış, Bankaya para arzını 
ve likiditeyi düzenlemek amacıyla açık 
piyasa işlemleri yapma yetkisi verilmiştir. 
Bunların yanı sıra, yatırımları ve ekonomik 
kalkınmayı desteklemek amacıyla 
Bankaya reeskont işlemleri ile orta vadeli 
kredi verme olanağı sağlanmıştır. 

1980-1990 Arası Dönem – TCMB’nin 
temel görevlerini fiyat istikrarını 
sağlayacak şekilde yürütmeye 
başlaması ve Para Piyasaları ve Fon 
Yönetimi Genel Müdürlüğünün 
kurulması 
24 Ocak 1980 tarihinde açıklanan 
kararlar ile fiyatların piyasa mekanizması 
çerçevesinde oluşması amacıyla fiyat 
kontrolleri kaldırılmış ve serbest dış 
ticaret politikasına geçiş yaşanmıştır.

Aynı dönemde para politikası 
kapsamında mevduat ve kredi faizlerinin 
piyasa koşullarında belirlenmesi de 
hükme bağlanmıştır. Ayrıca Türk parası 
yabancı paralar karşısında devalüe 
edilerek sabit kur rejimi terk edilmiştir. 

TCMB Kanunu’nda gerçekleştirilen yasal 
düzenlemelerle 1983 yılında Banka, 
altın ve döviz rezervlerini etkin biçimde 
yönetmekle yetkili hale getirilmiştir. 
Bunun yanı sıra,  Bankanın temel 
görevlerini ekonominin temel gereklerine 
göre ve fiyat istikrarını sağlayacak şekilde 
yürüteceği hükmü Kanun’a eklenmiştir. 

TCMB, 1987 yılında açık piyasa işlemleri 
yapmaya başlamış ve bu doğrultuda 
22 Ekim 1987 tarihinde Banka bünyesinde 
Para Piyasaları ve Fon Yönetimi Genel 
Müdürlüğü kurulmuştur. 1989 yılında 
32 Sayılı Karar ile ekonomik birimlerin 
dövizle işlem yapmalarına izin verilmiş 
ve Türk parası “konvertibl” ilan edilerek 
görece daha esnek bir döviz kuru rejimine 
geçilmiştir. 

Banknot Matbaasının kurulması
1955 yılında Banknot Matbaası kurulmuş 
ve 1957 yılından itibaren banknotlar 
ülkemizde basılmaya başlamıştır. Planlı 
ekonomiye geçişin yaşandığı 1960’lı 
yıllarda TCMB ekonomik koşullara ve 
sanayinin gelişimine paralel olarak 
genişlemeci para politikaları izleyerek 
kamuya kaynak sağlamaya devam 
etmiştir.
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1990 - 2000 Arası Dönem – 1994 Finansal 
Krizi ve Hazine Müsteşarlığının TCMB’den 
avans kullanmaması konusunda 
uzlaşılması
1990 yılında TCMB, uygulayacağı 
para programını kamuoyuna ilk defa 
duyurmuş ve bu programla döviz kurları 
ve faiz oranlarındaki istikrarı bozmadan 
piyasanın likidite ihtiyacını karşılamayı 
hedeflemiştir. Ancak 1991 yılında yaşanan 
Körfez Savaşı’nın mali sektör üzerinde 
yarattığı baskı, siyasi istikrarsızlık, maliye 
politikasının yeterince sıkı olmaması ve 
bankacılık sektörünün kırılgan olması gibi 
sorunlar 1994 yılının ilk çeyreğinde bir 
finansal kriz yaşanmasına yol açmıştır. 
Yaşanan krizle birlikte enflasyon 1994 
yılında üç haneli rakamlara ulaşmıştır.  

Bu dönemde, kamu borçlarının TCMB 
kaynaklarından finanse edilmesi yüksek 
enflasyonun temel unsurlarından biri 
olmuştur. Bu nedenle, 21 Nisan 1994 
tarihinde TCMB Kanunu’nun ilgili 
maddesinde Hazinenin TCMB kaynaklarını 
kullanımına sınırlamalar getirilmiştir. 
1997 yılında ise TCMB ile Hazine arasında 
imzalanan bir protokol ile 1998 yılından 
itibaren Hazinenin TCMB’den kısa 
vadeli avans kullanmaması konusunda 
uzlaşılmıştır. 

Ayrıca bu dönemde, 1211 sayılı TCMB 
Kanunu ile Bankaya verilen ödeme ve 
menkul kıymet transferi ve mutabakat 
sistemleri kurmak görevi çerçevesinde 
1992 yılında Elektronik Fon Transfer 
(EFT) Sistemi, 2000 yılında da Elektronik 
Menkul Kıymet Transfer (EMKT) Sistemi 
kurulmuştur. Söz konusu sistemlerin 
işletimi de kuruluşlarından bu yana 
TCMB tarafından yapılmaktadır.

2000’li yıllar ve sonrası - Döviz kuruna 
dayalı yeni bir ekonomik programın 
yürürlüğe konulması ve 2001 Krizi 
Döviz kurundaki dalgalanmaları 
azaltmak ve döviz piyasalarındaki 
spekülatif hareketleri önlemek amacıyla 
2000 yılında döviz kuruna dayalı yeni bir 
ekonomik program yürürlüğe 
konulmuştur.
 

Ekonomik programın öngördüğü yapısal
değişimin istenilen düzeyde
gerçekleştirilememesi nedeniyle 
ekonomide güven kaybı derinleşmiş ve 
sonuç olarak ortaya çıkan 2001 krizi 
neticesinde döviz kuruna dayalı istikrar 
programına son verilmiştir.  

TCMB’nin temel amacının fiyat istikrarını 
sağlamak ve sürdürmek olarak 
tanımlanması
2001 yılında yaşanan ekonomik kriz 
sonucunda, 22 Şubat 2001 tarihinde dalgalı 
kur rejimine geçilmiştir. Kriz sonrasında 
ekonomide bir yapısal dönüşüm süreci 
başlamıştır. 25 Nisan 2001 tarihinde TCMB 
Kanunu’nda gerçekleştirilen değişikliklerle 

TCMB’nin temel amacının fiyat istikrarını 
sağlamak ve sürdürmek olduğu açıkça 
tanımlanmıştır. Bu çerçevede, TCMB’nin 
uygulayacağı para politikasını ve 
kullanacağı para politikası araçlarını 
doğrudan kendisinin belirleyeceği hükme 
bağlanmış ve böylelikle Banka araç 
bağımsızlığına kavuşmuştur.  

TCMB Kanunu’nda gerçekleştirilen temel 
değişikliklerden bir diğeri ise TCMB’nin 
Hazine ile diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarına avans vermesinin, kredi 
açmasının ve bu kuruluşların ihraç ettiği 
borçlanma araçlarını birincil piyasadan 
satın almasının yasaklanmasıdır.
Böylelikle enflasyonun temel 
nedenlerinden biri olan kamu açıklarının 
parasallaştırılması ortadan kaldırılmıştır. 

2002-2005 döneminde “Örtük Enflasyon 
Hedeflemesi Rejimi”nin uygulanması
2001 yılında yapılan kanun değişikliği 
ile birlikte uygulanmaya başlanan etkin 
iletişim politikası, TCMB politikalarının 
kamuoyuna aktarılması ve bu politikaların 
toplum tarafından anlaşılır ve kabul 
edilebilir olmasını sağlayarak, Bankanın 
güvenilirliğinin artırılmasını desteklemiştir. 
Bu dönemde, Para Politikası Kurulunun 
kurulması da para politikası 
stratejilerinin ve karar alma 
mekanizmalarının kurumsallaşması 
yönünde önemli bir adım olmuştur. Ayrıca, 
söz konusu kanun değişikliği kapsamında, 
finansal istikrarı sağlamak Bankanın 
destekleyici amacı olarak tanımlanmıştır. 
Temel amaç olan fiyat istikrarı 
doğrultusunda 2002 yılından itibaren, 
modern bir para politikası stratejisi olan

Merkez Bankası bağımsızlığı ile hesap 
verme sorumluluğunun ön plana çıkması
TCMB’nin hesap verme sorumluluğunun 
yansımaları, Banka Kanunu’nun 
42. maddesinde açıkça belirlenmiştir. Bu 
kapsamda, Banka, bilanço, kar ve zarar 
hesaplarına yönelik bağımsız denetim 
kuruluşlarına denetim yaptırabilmekte, 
ayrıca Merkez Bankası Başkanı tarafından, 
Banka faaliyetleri ile uygulanmış ve 
uygulanacak olan para politikası hakkında 
her yıl Nisan ve Ekim aylarında Bakanlar 
Kuruluna rapor sunulmaktadır. Ayrıca 
Banka, faaliyetlerine ilişkin olarak, yılda iki 
defa Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve 
Bütçe Komisyonunu bilgilendirmektedir.

^
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“enflasyon hedeflemesi rejimi” 
uygulamasına geçilmiştir. Bu doğrultuda 
2002-2005 yılları arasında “örtük enflasyon 
hedeflemesi” uygulanarak “açık enflasyon 
hedeflemesi” rejiminin uygulanması için 
gerekli ön koşulların rejimin işleyişini 
engellemeyecek ölçüde karşılanmasına 
çalışılmıştır. 

YTL’ye geçiş ve TL’den altı sıfır atılması, 
YTL’den TL’ye dönüş
2001 yılından itibaren sürdürülen 
enflasyonla mücadeledeki kararlılığı 
vurgulamak, Türk parasının itibarını 
yükseltmek ve yüksek kupürlü paranın 
muhasebe ve istatistik kayıtları, bilgi işlem 
programları, ödeme sistemleri gibi hayatın 
birçok alanında neden olduğu sorunları 
ortadan kaldırmak amacıyla 31 Ocak 2004 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5083 
sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para 
Birimi Hakkında Kanun” ile 
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren Türk 
lirasından altı sıfır atılmış, Yeni Türk Lirası 
ve Yeni Kuruş’lar tedavüle çıkarılmış, Türk 
lirası banknot ve madeni paralar ise 
1 Ocak 2006 tarihinde tedavülden 
kaldırılmıştır. 1 Ocak 2009 tarihinde ise 
paradan “yeni” ifadesi kaldırılarak Türk 
lirası banknot ve kuruşlar dolaşıma 
çıkarılmıştır.

2006 yılında “Enflasyon Hedeflemesi 
Rejimi”ne geçilmesi
Tüm bu süreç sonunda 2006 yılında 
uygulanmaya başlanan enflasyon 
hedeflemesi rejimi çerçevesinde TCMB 
kısa vadeli faiz oranlarını temel politika 
aracı olarak kullanmaktadır. Para 
Politikası Kurulu faiz kararlarını almak 
üzere en az ayda bir defa toplanmaktadır. 
Alınan faiz kararı, gerekçesiyle birlikte 
toplantı sonrasında aynı gün Türkçe ve 
İngilizce olarak bir basın duyurusu ile 
açıklanmakta ve TCMB Genel Ağ sitesinde 
yayımlanmaktadır. Ayrıca şeffaflık ilkesi 
doğrultusunda Para Politikası Kurulunun 
değerlendirmelerini ve enflasyonun 
görünümüne yönelik duruşunu özetleyen 
Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti, 
İngilizce çevirisi ile birlikte eş anlı olarak 
TCMB Genel Ağ sitesi aracılığıyla 
duyurulmaktadır. Bunun yanı sıra, yılda 
dört kere enflasyonun genel görünümünü, 
riskleri ve Bankanın enflasyon tahminlerini 
içeren Enflasyon Raporu basın toplantıları 
aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 

Türk lirası için bir simge belirlenmesi 
TCMB, 2011 yılında “Türk lirasının 
ülkemizde ve dünyada tanıtılması amacıyla 
bir simge belirlemek” stratejik amacına 
yönelik olarak Türk lirasını 
ulusal ve uluslararası alanda 
anlaşılabilir, özgün, estetik, elle yazımı 
kolay ve akılda kalıcı bir şekilde temsil 
edecek bir simge oluşturulması amacıyla 
“Türk Lirası Simge Yarışması” 
düzenlemiştir. Yarışma sonuçları ile 
Türk lirası simgesi, 1 Mart 2012 
tarihinde bir basın toplantısında kamuoyu 
ile paylaşılmıştır. Buna ek olarak, Türk 
lirası simgesinin toplumun her kesimine 
ulaşması ve simge ile ilgili azami ölçüde 
bilgilendirmenin sağlanması amacıyla 
çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarıyla 
irtibata geçilmiştir.

Ekonomik ve teknolojik gelişmelere 
paralel olarak yapılandırılmaya devam 
eden iletişim politikası uygulamaları
Gerek merkez bankası bağımsızlığı 
gerekse uygulanmakta olan enflasyon 
hedeflemesi rejimi çerçevesinde ön 
plana çıkan hesap verme yükümlülüğü ve 
şeffaflık unsurları doğrultusunda iletişim 
politikası özellikle 2001 yılındaki Kanun 
değişikliğinden bu yana TCMB politikalarının 
merkezinde yer almaktadır.

TCMB, geçmişte olduğu gibi, bundan 
sonra da dünyada ve ülkemizde merkez 
bankacılığı alanındaki gelişmeleri yakından 
izleyerek sürekli yenilenen dinamik bir yapı 
içinde politika uygulamalarını sürdürmeye 
ve yeniliklerin takipçisi olmaya devam 
edecektir. 

Ayrıntılı bilgi için: www.tcmb.gov.tr 
(Yayınlar/Kitapçıklar/Dünden Bugüne 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası)
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Konferansın ana temaları arasında 
sektörel bazda büyümeye etki eden 
unsurlar, verimlilik ve ekonomik büyüme 
ilişkisinin incelenmesi, gelir dağılımındaki 
küresel gelişmelerin yanı sıra demografik 
yapı ve kurumların ekonomik büyümeye 
etkisi yer almıştır. Konferansta güncel 
teorik gelişmelere ek olarak politika 
tasarım ve uygulamaları açısından 
önem taşıyan ampirik bulgulara da yer 
verilmiştir. 

“Economic Growth and Convergence” 
Konulu Konferans
Bankamız tarafından Avrupa Merkez 
Bankası ile ortaklaşa olarak 2-3 Eylül 2016 
tarihlerinde İzmir Özdere Naim Talu Eğitim, 
Seminer ve Dinlenme Sitesinde “Economic 
Growth and Income Convergence” başlıklı 
uluslararası bir konferans düzenlenmiştir. 
Açılış konuşmasını TCMB Başkan 
Yardımcısı Sayın Murat Uysal’ın yaptığı 
konferansta, TCMB, Avrupa Merkez 
Bankası, Dünya Bankası, Fransa Merkez 
Bankası, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma 
Teşkilatı, Uluslararası Ödemeler Bankası, 
Uluslararası Para Fonu ile Boğaziçi, Libre 
de Bruxelles, Milano Bicocca, Münster ve 
Mara Malaysia Teknoloji Üniversitelerinden 
yetkililer sunum yapmışlardır. 

YAYIN KURULU
Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:
Hakan Atasoy

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 
üç ayda bir yayımlanmaktadır. Merkez_Bankasi TurkiyeCumhuriyetMerkezBankasi TCMerkezBankasi Merkez_Bankasi

Yayın Kurulu: Ergün Meriç, Yücel Yazar, Gül Nur Ekemen, 
Emel Demirgören Şahin, Arzu Topçu, Sevgi Serpil Atalay 
Güven, Emrah Uslu, Özgür Balaban, Duygu Konukçu, 
Cansu Kaya 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 
Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No: 10 
06050 Ulus Altındağ Ankara
TCMB’nin ücretsiz yayınıdır.

SAYI: 43 / EYLÜL 2016 SOSYAL MEDYA

TCMB Ekonomi Notları:
• Finansal Stres ve Ekonomik Aktivite: 

Türkiye İçin Bir Eşik VAR Analizi 
(Didem Güneş, Ferhat Çamlıca, Sayı: 
16/28, 02 Eylül 2016, İngilizce)

• Türk Bankacılık Sektöründe Takipteki  
Kredilerin Belirleyicileri: Küresel Kriz  
Sonrasında Ne Değişti? (Vuslat Us,  
Sayı: 16/27, 02 Eylül 2016, İngilizce)

• Türkiye’de Finansal Çevrimler ve 
İş Çevrimleri: Ne Kadar Farklı, Ne 
Kadar Bağlantılı? (Mahir Binici, Yavuz 
Selim Hacıhasanoğlu, Samet Kütük, 
Sayı: 16/26, 02 Eylül 2016)

• Asgari Ücret Artışının Tüketici 
Kredilerine Etkisi (İbrahim Ethem 
Güney, Yavuz Selim Hacıhasanoğlu, 
Semih Tümen, Sayı: 16/25, 

   23 Ağustos 2016) 
• Türk Bankacılık Sektörü için 

İçsel Çözümleme Aracının 
Değerlendirilmesi (Mehmet 
Büyükkara, Ayşe Karasoy, 
Muhammed İslami Önal, Sayı: 16/24, 
02 Ağustos 2016, İngilizce) 

• Türkiye’de Gıda Fiyatları: Uluslararası 
Bir Karşılaştırma (Fatih Akçelik, 
Canan Yüksel Yücel, Sayı: 16/23, 

 25 Temmuz 2016) 
• Türkiye GSYİH Büyüme Tahmini: 

Alttan-Üste mi Doğrudan mı? 
(Mahmut Günay, Sayı: 16/22,

 06 Haziran 2016, İngilizce) 
• Para Politikası Belirsizliği Altında 

Aktarım Mekanizması: Türkiye 
Örneği (Mustafa Bulut, Hatice Gökçe 
Karasoy, Sayı: 16/21, 06 Haziran 2016) 

• Para Politikasında Kaldıraç Etkisi: 
Likidite Kanalı (Hakan Er, İbrahim 
Ethem Güney, Sayı: 16/20, 

 02 Haziran 2016)

 Ayşe Arzu Yavuz, Sayı: 16/20 
 Eylül 2016, İngilizce)
• Türkiye’de Mali Çarpanın Devresel  

Değişimlere Duyarlılığı (Cem Çebi,  
K. Azim Özdemir, Sayı: 16/19, 

 Eylül 2016, İngilizce)
• Avrupa Ülkeleri İçin İşsizlik Histerisi 

ve Yapısal Kırılma Analizi (Kurmaş 
Akdoğan, Sayı: 16/18, Ağustos 2016, 
İngilizce) 

• Asimetrik Kamu Harcaması: Gelişmiş 
ve Gelişmekte Olan Ülkelerin 
Karşılaştırılması (Ali Aşkın Çulha, 
Sayı: 16/17, Ağustos 2016, İngilizce) 

• Firmaların Sabit Sermaye Yatırım 
Kararlarının Analizi: Türkiye İmalat 
Sanayine Dair Bulgular (Evren 
Erdoğan Coşar, Sayı: 16/16, 

 Temmuz 2016) 
• Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelen 

Sermaye Akımlarının Arz - Talep 
Bileşenlerine Ayrıştırılması (Kurmaş 
Akdoğan, Neslihan Kaya Ekşi, Ozan 
Ekşi, Sayı: 16/15 Haziran 2016, 
İngilizce) 

• Asgari Ücretin Türkiye İşgücü 
Piyasasına Etkisi (H. Burcu Gürcihan 
Yüncüler, Çağlar Yüncüler, Sayı: 
16/14 Haziran 2016, İngilizce) 

• Türkiye’nin Normalize Edilmiş Sabit 
İkame Esneklikli Üretim Fonksiyonu 
Tahmini (Selen Başer Andıç, Sayı: 
16/13, Haziran 2016, İngilizce)

Çalışma Tebliğleri
• “Kırılgan” Ekonomilerde Döviz 

Kurunun Faiz Farkı, Risk Primi ve 
FED Politikaları ile İlişkisi (M. Utku 
Özmen, Erdal Yılmaz, Sayı: 16/21 

 Eylül 2016, İngilizce)
• İş Güvencesi ve Konut Kredileri 

(Kurmaş Akdoğan, Ayşe Tatar, 

TCMB’DEN YAYINLAR

Ekonomi Notlarına ulaşmak için:    
www.tcmb.gov.tr (Yayınlar/Araştırmalar/Ekonomi Notları)

Çalışma Tebliğlerine ulaşmak için:    
www.tcmb.gov.tr (Yayınlar/Araştırmalar/Çalışma Tebliğleri)

KISA KISA…

Açık Piyasa İşlemleri: TCMB’nin para 
politikasının hedefleri çerçevesinde, para 
arzının ve ekonominin likiditesinin etkin 
bir şekilde düzenlenmesi amacıyla, Türk 
lirası karşılığında; menkul kıymetlerin 
kesin alım satımı, geri alım vaadi ile 
satımı (repo), geri satım vaadi ile alımı 
(ters repo) işlemleri ile Türk lirası depo 
alınması ve verilmesi işlemleridir. Merkez 
bankaları açık piyasa işlemleri ile kısa 
vadeli faiz oranlarının politika 
faiz(ler)i etrafında oluşmasını sağlamakta 
ve finansal piyasalardaki likiditeyi 
düzenlemektedir.
Dalgalı Kur Rejimi: Kurun büyük ölçüde 
piyasadaki arz ve talep koşullarına göre 
belirlendiği sistemi  ifade eder.Döviz 
kurlarındaki aşırı oynaklığı ve/veya piyasa 
temellerinden kopuk hareketleri önlemek 
amacıyla merkez bankaları döviz alımı/
satımı yoluyla piyasaya seyrek olarak ve 
sınırlı miktarlarda müdahale etmektedir.

TERİMLER SÖZLÜĞÜ

TCMB Terimler Sözlüğüne ulaşmak için:     
www.tcmb.gov.tr (Eğitim&Akademik/Terimler Sözlüğü)

Sabit Kur Rejimi: Ulusal bir paranın 
yabancı bir para veya paralardan oluşan 
bir sepet değerine sabitlendiği ve bu 
değerin sürmesinin para otoritesi 
tarafından bazen açık bazen de zımni 
olarak garanti edildiği sistemlerdir. 
Ulusal paranın değeri önceden 
belirlendiğinden o andaki arz talep 
koşullarını yansıtmaz.

Konvertibilite: Bir ülke parasının, döviz 
piyasalarında başka bir ülke parası 
ile serbestçe değiştirilebilmesi ve 
uluslararası ticari işlemlerde değişim 
aracı olarak kullanılabilmesidir.


