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 Sıkça Sorulan Sorular 

2009 YILINDA PARA VE KUR POLİTİKASI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 2009 
yılında uygulanacak olan para ve kur politikası, 16 Aralık 2008 
tarihinde düzenlenen bir basın toplantısı ile kamuoyuna 
duyurulmuştur. Toplantıda bir konuşma yapan TCMB Başkanı 
Durmuş Yılmaz, son dönemdeki ekonomik gelişmelerin genel 
bir değerlendirmesini yaparak, 2009 yılında uygulanacak para 
politikasının operasyonel çerçevesi, döviz kuru politikası ve 
likidite yönetimi hakkında kapsamlı bilgi vermiştir. 

Sayı: 13 Mart 2009TÜRKİYE CUMHURİYET  MERKEZ BANKASI

2009 Yılında Para ve Kur Politikasının Temel Unsurları
2009, 2010 ve 2011 yılları için 2008 yılı Haziran ayında güncellenen şekliyle yıl sonu 
enflasyon hedefleri, sırasıyla yüzde 7,5, yüzde 6,5 ve yüzde 5,5’tir.

2009 yılı için belirsizlik aralığı, hedef etrafında iki puan olarak korunmuştur. Bu çerçevede, 
üçer aylık dönemlerin sonu için hedefle uyumlu patika açıklanmıştır.

Enflasyonun üçer aylık dönemler sonu itibarıyla belirsizlik aralığının dışında kalması halinde 
TCMB, sapmanın nedenleri ile hedefe tekrar ulaşılması için alınan ve alınması gereken 
önlemleri, Enflasyon Raporu aracılığıyla açıklayacaktır. Enflasyonun hedeften yıl sonunda 
aşağı ya da yukarı yönde iki puandan daha fazla sapması durumunda ise Hükümete açık 
mektup yazılacak ve bu metin kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Para Politikası Kurulu (PPK), 2009 yılında önceden açıklanan takvim çerçevesinde aylık 
olarak toplanmaya devam edecektir.

TCMB, 2009 yılında da dalgalı döviz kuru rejimi uygulamaya devam edecektir.

TCMB, döviz kurlarının piyasa koşulları altında belirlenmesi ilkesi çerçevesinde döviz 
piyasasının likidite sorunları yaşanmadan etkin bir şekilde çalışabilmesi için gerekli 
önlemleri alacaktır.

TCMB, likidite yönetiminin genel çerçevesini belirlerken; 

Faiz oranlarının PPK tarafından belirlenen düzeyde ya da bu düzey civarında oluşması, 

Kısa vadeli faiz oranlarındaki aşırı oynaklıkların önlenerek para piyasalarının etkin ve 
istikrarlı çalışması,

Ödemeler sisteminin kesintisiz çalışması, 

Operasyonel yapının piyasalardaki olağanüstü gelişmelere karşı yeterli esnekliğe sahip 
olması

amaçlarını dikkate almaya devam edecektir.

2009 yılında piyasadaki likidite koşullarına ilişkin önemli belirsizlikler bulunmaktadır. 
Likidite sıkışıklığının artması ve/veya bu artışın kalıcı olması olasılığının belirginleşmesi 
halinde TCMB, likidite yönetimi operasyonel çerçevesinde gerekli düzenlemeleri yapacaktır.

Daha fazla bilgi için: http://www.tcmb.gov.tr (Temel Politika Metinleri)
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PPK Toplantı  
Tarihleri:   

15 Ocak 2009 
19 Şubat 2009
19 Mart 2009
16 Nisan 2009
14 Mayıs 2009

16 Haziran 2009
16 Temmuz 2009
18 Ağustos 2009

17 Eylül 2009
15 Ekim 2009

19 Kasım 2009
17 Aralık 2009

Enflasyon 
Raporu 

Yayımlanma 
Tarihleri:

26 Ocak 2009
30 Nisan 2009

29 Temmuz 2009
27 Ekim 2009

Finansal 
İstikrar Raporu 

Yayımlanma 
Tarihleri:

28 Mayıs 2009
24 Kasım 2009
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ÖDEMELER DENGESİ

Ödemeler Dengesi Nedir?
Ödemeler dengesi, bir ekonomide merkezi hükümet, parasal otorite, bankalar ile  gerçek ve tüzel kişiler gibi yurt içi 
yerleşiklerin, yurt dışında yerleşikler ile belirli bir dönem içinde yapmış oldukları ekonomik işlemlerin sistematik olarak 
kaydedildiği istatistiki bir rapordur. Ekonomik işlemler, mal, hizmet ve gelirler ile finansal varlık ve yükümlülüklere ilişkin 
olabileceği gibi, yurt içi yerleşikler tarafından yurt dışı yerleşiklere karşılıksız olarak sağlanan reel ya da finansal kaynak 
transferlerini de kapsamaktadır.

Bir ülkenin ödemeler dengesi verileri, söz konusu ülkedeki milli gelir, istihdam düzeyi, döviz kurları, kalkınma hızı, enflasyon 
oranı, gelir dağılımı ve dış borçlar gibi temel ekonomik değişkenlerle yakından ilişkilidir. Bu nedenle, ödemeler dengesi bir 
ülkenin ekonomik koşulları ve dış ekonomilerle ilişkileri açısından önemli bir bilgi kaynağıdır.

Ödemeler dengesine kaydedilen her işlem dış ekonomilere karşı alacak hakkı ya da borç doğurmaktadır. Ödemeler 
dengesinin hazırlanmasında temel olarak uygulanan “çift kayıt ilkesi”ne göre, her işlem aynı anda eşit değerde ve ters işaretli 
olarak, alacak ve borç kalemlerine kaydedilmektedir. Teknik olarak, tüm alacak kayıtlarının toplamı ile borç kayıtlarının toplamı 
eşittir. Böylece ödemeler dengesindeki hesaplar bütün olarak dengededir. 

Ödemeler Dengesi İstatistiklerinin Türkiye’deki Uygulaması 
Türkiye’nin ödemeler dengesi istatistikleri, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) tüm üye ülkeler için tavsiye niteliğinde öngördüğü 
uluslararası standart ve ilkelere paralel olarak TCMB tarafından hazırlanmaktadır. İstatistikler, aylık olarak önceden belirlenen 
takvime göre kamuoyuna ilan edilmektedir. Ödemeler dengesi istatistikleri, TCMB ve Türkiye’de yerleşik bankaların dövizli 
işlem raporları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan dış ticaret istatistikleri, mal ticaretine ilişkin navlun ve 
sigorta gelir ve giderleri, TÜİK, TCMB ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen anket sonuçları, kuruluşlardan 
doğrudan sağlanan veriler, yurtdışında yerleşik kişilerin portföy yatırımlarına ilişkin saklama hizmeti veren bankalarda 
sağlanan veriler ve doğrudan yatırım anketleri kullanılarak düzenlenmektedir.

Ödemeler dengesi, işleme konu olan işin niteliğine göre, “Cari İşlemler Hesabı” ile “Sermaye ve Finans Hesapları” olmak üzere 
iki ana kalemden oluşmaktadır. Cari işlemler hesabı mal, hizmet, gelir ve cari transferler gibi reel kaynaklarda meydana 
gelen işlemleri; sermaye ve finans hesabı ise sermaye transferleri, üretilmeyen, finansal olmayan varlıklar ile finansal varlık ve 
yükümlülüklerde meydana gelen işlemleri göstermektedir.

Ana kalemlerden ilki olan cari işlemler hesabı; dış ticaret dengesi, hizmetler dengesi, gelir dengesi ve cari transferler olmak 
üzere dört ana kalemden oluşmaktadır. 

Dış ticaret dengesi, reel ekonomideki gelişmelerin önemli bir göstergesidir. Yurt içi yerleşikler ile yurt dışı yerleşikler 
arasında gerçekleştirilen ve gümrüklerden geçen mal ihracat ve ithalatı arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır. 
Dış ticaret dengesi genel mal ticareti, taşıtlar için limanlarda sağlanan mallar ve parasal olmayan altını (ticari altın) 
kapsamaktadır. Ülkeye döviz kazandıran mal ihracatı alacak olarak kaydedilirken, yabancıların lehine alacak hakkı doğuran 
mal ithalatı borç olarak kaydedilir. 

▶
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Hizmetler dengesi kalemine, hizmet ihracı ve ithaline ilişkin gelir ve gider akımları kaydedilmektedir. Bu kalem altında 
taşımacılık, turizm, inşaat hizmetleri, sigorta hizmetleri, finansal hizmetler, diğer ticari hizmetler, resmi hizmetler ve diğer 
hizmetler yer almaktadır. 

Gelir dengesi, Türkiye’de çalışmakta olan yabancıların elde ettikleri ücretler, doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve 
diğer yatırımlardan elde edilen gelir ve ödenen tutarları kapsamaktadır.

Cari transferler, ekonomiye mal, hizmet ya da para girişi gerçekleştiği halde, bu girişler karşılığında kaynak transferi 
yapılmayan işlemleri içeren kalemdir. Cari transferler, ülkelerarası hibeler, yurt dışında yerleşik vatandaşlarımızın bedelli 
askerlik için ödediği tutarların izlendiği “genel hükümet” kalemi ile yurt dışında yerleşik vatandaşlarımız tarafından 
Türkiye’deki bankalar aracılığıyla yakınlarına havale olarak gönderilen Türk parası karşılığı alışı yapılan “işçi gelirleri” ve 
“diğer transferler” kalemlerinden oluşmaktadır.

İkinci ana kalem olan sermaye ve finans hesapları ise sermaye hesapları ve finans hesapları şeklinde iki alt kaleme 
ayrılmaktadır. Bu hesaba konu olan işlemler genelde bir ülkede yerleşik kişi ve kuruluşların yabancı bir ülkede yaptıkları fiziki 
yatırımlarla ekonomi dışına aktarılan mali fonlardan oluşmaktadır. Buna göre, yurt dışından ülkeye sermaye girişi alacak işlemi, 
ülkeden sermaye çıkışı da borç işlemidir.

Sermaye hesabı altında, bir başka ülkeden ülkemize göç eden kişilerin yurt dışındaki varlıklarının ülkemize aktarımına 
ilişkin tutarlar (göçmen transferleri) ve borç affı gibi sermaye transferleri ile toprak ve patent hakkı gibi üretilmeyen, 
finansal olmayan varlıklara ilişkin işlemler kaydedilmektedir. 

Finans hesapları bir ülke ekonomisinin dış varlık ve dış yükümlülükleri ile ilgili tüm işlemleri içermektedir.  Bu kalem 
sermaye şekline göre, doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları, diğer yatırımlar ve rezerv varlıklarından oluşmaktadır.

Doğrudan yatırımlar, yatırımcının yerleşiği olduğu ekonomi dışındaki bir ekonomide yapılan uzun vadeli yatırımların 
gösterildiği kalemdir.

Portföy yatırımları, menkul değerlere yapılan yatırımları, genel olarak devlet ya da özel kuruluşların bono ve tahvilleri 
ile hisse senedi ve diğer para piyasası araçlarıyla yapılan işlemleri içermektedir. 

Diğer yatırımlar, doğrudan yatırım, portföy yatırımları ve rezervler dışında kalan diğer tüm sermaye hareketleri ile ilgili 
işlemleri kapsamaktadır. 

Rezerv varlıklar kalemi, ülkenin para otoriteleri tarafından ödemeler bilançosundaki dengesizliklerin doğrudan ya da 
dolaylı finansmanını sağlamak, para ve kur politikalarını desteklemek amacıyla ya da gelecekteki belirsizliklere veya acil 
durumlara karşı önlem olarak kullanıma hazır tutulan, uluslararası piyasalarca konvertibilitesi kabul görmüş dış varlıkları 
içermektedir. Rezerv varlıklar, IMF nezdindeki varlıklar ve resmi rezervlerden oluşmaktadır. 

Net Hata ve Noksan
Cari işlemler hesabı toplamı ile rezerv varlıklar dahil sermaye ve finans hesapları toplamı, verilerin değişik kaynaklardan elde 
edilmesi, değerleme, ölçme ve kayıt zamanı farklılıkları gibi nedenlerden ötürü mutlak olarak birbirine eşit olamamaktadır. 
Oluşan bu farkın ters işareti ile kaydedilerek ödemeler dengesi eşitliğinin sağlanması net hata ve noksan kalemi ile 
sağlanmaktadır. 
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Bir ülkenin cari dengesi,  söz konusu ülkenin cari işlemler hesabı altında yer alan kalemlerin alacaklı ve 
borçlu kısımları arasındaki farktır. Alacaklı hesapların borçlu hesaplardan fazla olduğu ülkenin ödemeler 

dengesi cari fazla, tersi durumda ise cari açık vermektedir. Cari denge ülkelerin ekonomik koşullarını 
karşılaştırmak için kullanılan önemli bir veri kaynağıdır. Karşılaştırma yapılırken anlamlı sonuçlar elde 

edebilmek için ülke ekonomilerinin büyüklüğü de göz önünde bulundurularak ülkelerin cari dengelerinin milli 
gelirlerine oranları karşılaştırılmaktadır.
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RAKAMLARLA TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cari Denge
1980’li yıllarla birlikte gelişmekte olan ülkelerde sermaye hareketleri üzerindeki engellerin 
aşamalı olarak kaldırılması ülkelerarası sermaye hareketlerini hızlandırmıştır. Bu dönüşüm, 
ekonomik dengelerin önceki dönemlerden daha farklı boyutları ile gözetilmesi gereğini 
doğurmuştur.  Bu doğrultuda, cari denge dışa açık ekonomiler için büyük önem 
taşımaktadır. 

Türkiye’de de, 24 Ocak 1980 kararları ve sonrasında, özellikle 90'lı yıllardan sonra sermaye 
hareketlerinin serbestleştirilmesi yönünde atılan adımlar sonucunda cari dengenin seyri 
önem kazanmıştır.

Türkiye’nin cari işlemler hesabı verileri, 1984 yılından itibaren incelendiğinde ekonominin genellikle cari açık verdiği ve cari 
açık ile ekonominin büyüme oranı arasında doğrudan ve güçlü bir ilişki olduğu gözlemlenmektedir. Bu durumun temel 
nedeni Türkiye’de yurt içi tasarrufların yurt içi yatırımları karşılama oranının düşük olmasıdır. Yurt içi yatırımların, yurt içi 
tasarrufları aşması ile bu fark yurt dışı tasarrufla karşılanmakta, bu durum ise ekonomik göstergelerde cari açık olarak ortaya 
çıkmaktadır. Özellikle, 2001-2007 yılları arası dönemde makroekonomik istikrarın büyük ölçüde sağlanması, enflasyonun 
düşmesi ve azalan reel faizler tüketim ve yatırım talebinde, milli gelirin üzerinde bir artış yaşanmasına neden olmuş; artan 
talep yurt dışı tasarruflar ile karşılanmıştır.   

Büyüme hızı ile cari açık arasında gözlenen güçlü ilişkinin bir diğer nedeni artan toplam talebin karşılanabilmesi için ara malı 
ithalatını zorunlu kılan ekonominin yapısal özellikleridir. Bu kapsamda başta petrol ve doğalgaz olmak üzere enerji ihtiyacının 
büyük bir kısmını yurtdışından karşılayan Türkiye’nin cari işlemler dengesi enerji fiyatlarından da önemli ölçüde etkilenmekte; 
artan enerji fiyatlarının ise cari açığı genişletici etkisi bulunmaktadır.

Cari denge konusunda bir başka önemli unsur ise cari açığın finansmanıdır. Doğrudan yabancı yatırımlar, portföy yatırımları 
ve diğer sermaye yatırımlarından oluşan sermaye hesapları cari dengenin finansman kalemlerini oluşturmaktadır. Uzun 
vadeli sermaye girişleri ve doğrudan yatırımlar cari açığın finansman kalitesi açısından büyük önem taşımakta ve ekonominin 
kırılganlığını azaltmaktadır.

Tablo 1: Yıllar İtibarıyla Cari Denge (Milyar ABD doları)

1984 -1,4 1989 0,9 1994 2,6 1999 -0,9 2004 -14,4

1985 -1,0 1990 -2,6 1995 -2,3 2000 -9,9 2005 -22,1

1986 -1,5 1991 0,3 1996 -2,4 2001 3,8 2006 -32,1

1987 -0,8 1992 -1,0 1997 -2,6 2002 -0,6 2007 -38,2

1988 1,6 1993 -6,4 1998 2,0 2003 -7,5 2008 -41,4 

Kaynak: TCMB

Yurt İçi Tasarruflar ve Yurt İçi Yatırımların 
GSYİH'ye Oranı (Yüzde)
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MERKEZ BANKASINDAN HABERLER VE YAYINLAR

YTL'DEN TL'YE GEÇİŞ TANITIM KAMPANYASI BASIN TOPLANTISI

YTL’den TL’ye Geçiş Tanıtım Kampanyası kapsamında 30 Aralık 2008 tarihinde TCMB Banknot 
Matbaası Genel Müdürlüğünde bir basın toplantısı düzenlenmiştir. Başkan Yılmaz toplantıda, 
tanıtım kampanyası, banknotların basımı, dağıtımı, güvenlik özellikleri, fersude banknotların 
imhası ve görme engelliler için yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler vermiş, basın mensuplarından 
gelen soruları cevaplandırmıştır. Başkan Yılmaz basın toplantısında ayrıca, banknotların, en az üç 
güvenlik özelliğinin iyi bilinmesi ve bu özelliklere dikkat edilmesi çağrısında bulunmuştur. 

YTL’DEN TL’YE GEÇİŞ KOKTEYLİ

TL banknotların 1 Ocak 2009 tarihinde tedavüle çıkarılması dolayısıyla 26 Ocak 2009 
tarihinde TCMB Banknot Matbaası Genel Müdürlüğünde bir kokteyl düzenlenmiştir. 
Başkan Durmuş Yılmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen kokteyle, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, Banka mensupları 
ve bürokratlar katılmıştır.  Başkan Yılmaz, kokteylde yaptığı konuşmada, YTL’den TL’ye 
geçiş çalışmalarının başarıyla tamamlandığı bu süreçte, çalışmalara destek veren tüm 
kuruluşlara ve Banka personeline teşekkür etmiştir. 

EKONOMİ MUHABİRLERİ DERNEĞİ KAHVALTILI SOHBET TOPLANTISI 

25 Ocak 2009 tarihinde TCMB Ankara sosyal tesislerinde Ekonomi Muhabirleri 
Derneği üyeleri ile kahvaltılı sohbet toplantısı düzenlenmiştir. Başkan Yılmaz ve 
Başkan Yardımcıları Erdem Başçı, Burhan Göklemez, Mehmet Yörükoğlu ve İbrahim 
Turhan’ın ev sahipliğini yaptığı sohbet toplantısında gazetecilerin para politikası, 
ekonomik beklentiler, Hükümetle ilişkiler ve IMF ile görüşmeler hakkındaki soruları 
cevaplandırılmış, sicil affı ve TL’ye geçiş hakkında bilgi verilmiştir. 

ÇALIŞMA TEBLİĞLERİ VE ÇALIŞMALAR
Türkiye’de Para Politikasının Aktarımı: Para Politikasının Mali Piyasalara Etkisi  (Zelal Aktaş, Harun 
Alp, Refet Gürkaynak, Mehtap Kesriyeli, Musa Orak Çalışma Tebliği No. 08/11, Aralık 2008)
Gayrimenkul Sektöründe Gelişmeler ve Olası Sorunlar-Zafer Yükseler (Ocak 2009)
Inflation Targeting and Exchange Rate Dynamics: Evidence From Turkey (K. Azim Özdemir, 
Serkan Yiğit Working Paper No. 09/01, February 2009)
Sticky Rents and the Stability of Housing Cycles  (Erdem Başçı, İsmail Sağlam Working Paper No. 09/02, February 2009)

Daha fazla bilgi için: http://www.tcmb.gov.tr (Yayınlar/Araştırmalar - Kitaplar Çalışmalar)
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DÜNYA EKONOMİK FORUMU YILLIK TOPLANTILARI

İlki 1971 yılında yapılan ve dünyadaki kanaat önderlerinin takip ettiği, akademik ve siyasi bir platform niteliğindeki Davos Dünya 
Ekonomik Forumu 28 Ocak - 1 Şubat 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Ana teması “Kriz Sonrası Dünya’ya Şekil Verilirken” 
olarak belirlenen Forumda küresel finansal kriz, petrol fiyatları ve küresel güvenlik, iklim değişiklikleri ile gıda ve su güvenliği gibi 
konular ele alınmıştır. 40'ın üzerinde  devlet ve hükümet başkanının katıldığı toplantılarda, Başkan Yılmaz da ikili görüşmelerde 
bulunmuştur.

ENFLASYON RAPORU 2009 - I 

Uygulanmakta olan enflasyon hedeflemesi rejiminin en önemli iletişim araçlarından biri olan Enflasyon 
Raporu’nun 2009 yılı birinci sayısı 26 Ocak 2009 tarihinde TCMB İdare Merkezinde gerçekleştirilen bir 
basın toplantısı ile kamuoyuna açıklanmıştır. Raporda enflasyon gelişmeleri, para politikası, enflasyonun  
görünümü, sayısal tahminler ve riskler değerlendirilmiştir.

Daha fazla bilgi için: http://www.tcmb.gov.tr (Yayınlar/Süreli Yayınlar)

AÇIK MEKTUP

TCMB, 2008 yılında enflasyonun yıl sonu hedefine göre açıklanan belirsizlik aralığının üst sınırı olan yüzde 6 seviyesini aşarak 
yüzde 10,06 olarak gerçekleşmesi nedeniyle, sapmanın nedenlerini ve olası gelişmelere ilişkin değerlendirilmelerini Hükümete 
ve kamuoyuna 26 Ocak 2009 tarihinde “açık mektup” aracılığıyla duyurmuştur.

Daha fazla bilgi için: http://www.tcmb.gov.tr (Duyurular/Basın Duyuruları)



TÜRKİYE CUMHURİYET
MERKEZ BANKASI

BÜLTEN�

Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları 
Borçlarına İlişkin Kayıtların Silinmesi
Kamuoyunda sicil affı olarak adlandırılan ve 28 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe 
giren 5834 sayılı Kanun uyarınca, TCMB’nin negatif nitelikli ferdi kredi ve kredi 
kartları, karşılıksız çekler ile protestolu senetler listesinde yer alan ve ödeme 
tarihi 27 Ocak 2009 ve öncesi olan kayıtlardan ödenmiş olanlar, vatandaşların 
kayıtların silinmesine ilişkin başvurusu gerekmeksizin, TCMB kayıtlarından 
silinmiştir. Ödenmemiş olanlar ise borcun en geç 28 Temmuz 2009 tarihi bitimine 
kadar ödenmesi veya yeniden yapılandırılması durumunda, borcun tamamen 
ödenmesini takiben, ödemenin bankalarca TCMB’ye bildirildiği tarihte yazılı 
müracaata gerek olmaksızın TCMB tarafından silinecektir.

1211 sayılı Bankamız Kanunu ve 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında 
Kanun uyarınca, ödeme bilgilerinin TCMB’ye bankalar tarafından iletilmesi gerekmektedir. Vatandaşların söz konusu 
bildirimler hakkında bilgi almak için bankalara başvurmaları gerekmektedir.

Daha fazla bilgi için: http://www.tcmb.gov.tr (Duyurular/Basın Duyuruları)

* 20 Şubat 2009 tarihi itibarıyla.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
İstiklal Caddesi No: 10 06100 Ulus-Ankara
Tel: (312) 310 36 46
e-posta: iletisimbilgi@tcmb.gov.tr

KISA KISA...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından üç ayda bir yayımlanır.  

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası adına Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:              
Nesrin Doğaneli

Baskı:
 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü

Yayın Kurulu:
Aydın Özmen  - İlhan Koçaker - Ufuk Şenol - Yücel Yazar - Gamze Doğan - Ayşen Üstün - 

Tangül Hınçal - Dilek Kalındemir - Mesut Kümbetlioğlu - Zeynep Özge Yetkin     

Ücretsiz dağıtılmaktadır.  Abonelik için:  iletisimbilgi@tcmb.gov.tr

Sayı: 13 Mart 2009

TCMB Faiz Oranları* Borç Alma Borç Verme

Gecelik (o/n. %) 11,50 14,00

Merkez Bankası Döviz Rezervleri (20.02.2009, Milyar ABD Doları) 66,32

Enflasyon - Ocak 2009 (TÜFE, Yıllık %) 9,50

TCMB nezdindeki karşılıksız çek ve protestolu senetler ile ferdi kredi 
ve kredi kartı borçlularına ilişkin kayıtlara yönelik uygulama nedir? 
TCMB nezdindeki kayıtlar hakkında nasıl bilgi alınmaktadır?
TCMB’de “kara liste” diye adlandırılan bir liste bulunmamaktadır. Ancak, 
TCMB ile bankalar arasında bilgi değişimine tabi tutulan karşılıksız çeklere, 
protestolu senetlere ve  ferdi kredi ile kredi kartı borçlularına ilişkin kayıtlar 
bulunmaktadır. Uygulamada, borcunu vadesinde ödemeyen banka 
müşterileri ile bu müşterilerden daha sonra borcunu ödeyenlerin kimlik bilgileri 
bankalarca TCMB’ye bildirilerek birleştirilmekte ve bu kayıtlar belirli dönemler halinde bankalara 
aktarılmaktadır. Sistem içinde TCMB’nin işlevi, bankalar tarafından bildirilen kredi borçlularına ait kimlik bilgilerinin 
toplulaştırılarak bankalara iletilmesi ile sınırlıdır. Bilgi değişimi kapsamında bankalara gönderilen söz konusu bilgiler, 
bankalar tarafından ferdi kredi ve kredi kartı taleplerinin değerlendirilmesinde başvurulan referans kaynaklardan sadece 
biridir ve bankalar yaptıkları risk analizlerinde diğer kaynakları da dikkate alarak karar vermektedirler. Dolayısıyla, ticari 
esaslara göre çalışan bankalara, TCMB’nin ferdi kredi veya kredi kartı başvurularının kabulü veya reddi hususunda yasal 
olarak müdahalesi söz konusu olmamakta, anılan kurumlara yapılan başvuruların değerlendirilmesi, mevcut yasal 
düzenlemelere göre tamamen bankaların yetki ve sorumluluğunda bulunmaktadır. 

TCMB nezdinde tutulan söz konusu kayıtlara yönelik olarak, sadece kişilerin kendilerine ait, elden veya posta yoluyla 
yaptıkları yazılı dilekçe başvuruları cevaplandırılmaktadır. 

Daha fazla bilgi için: http://www.tcmb.gov.tr (Bilgi Edinme)


