
T.C. 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

İKTİSAT ANABİLİM DALI 

DOKTORA TEZİ 

 

 

 

 

 

MERKEZ BANKASININ BAĞIMSIZLIĞI 
 
 

 

 

 

 

 

Ayhan Bülent TOPTAŞ 

 

 

 

 

Danışman 

Doç. Dr. İlkin Baray 

 

 

 

 

 

 

 

2005 

 

 



İÇİNDEKİLER 
İÇİNDEKİLER .............................................................................................................I 

KISALTMALAR .......................................................................................................VI 

TABLOLAR ........................................................................................................... VIII 

ŞEKİLLER................................................................................................................. IX 

EKLER LİSTESİ ........................................................................................................ X 

GİRİŞ .........................................................................................................................XI 

I. MERKEZ BANKACILIĞI....................................................................................... 1 

II. MERKEZ BANKASININ BAĞIMSIZLIĞININ ÖNEMİ ..................................... 2 

III. MERKEZ BANKASININ BAĞIMSIZLIĞININ ANLAMI................................. 4 

IV. BAĞIMSIZLIĞIN İKİ TAMAMLAYICI UNSURU: ŞEFFAFLIK VE 

HESAPVEREBİLİRLİK.............................................................................................. 6 

A. Şeffaflık................................................................................................................... 6 

1. Şeffaflığın Bağımsızlığın Güçlenmesine Katkısı..................................................... 6 

2. Politika Etkinliği ve Şeffaflık................................................................................... 7 

3. Şeffaflığın Merkez Bankasını Güdülemesi .............................................................. 8 

B. Hesapverebilirlik ..................................................................................................... 8 

V. DÜNYADA MERKEZ BANKASININ BAĞIMSIZLIĞI İLE İLGİLİ 

GELİŞMELER............................................................................................................. 9 

VI. AVRUPA BİRLİĞİNDE MERKEZ BANKASININ BAĞIMSIZLIĞI ............. 10 

A. Maastricht Anlaşması Sonrasındaki Gelişmeler ................................................... 10 

B. Maastricht Anlaşması ve Avrupa Merkez Bankaları Sistemi Yasasına Göre Ulusal 

Merkez Bankalarının Bağımsızlığı ............................................................................ 11 

1. Ulusal Merkez Bankalarının Bağımsızlığı ............................................................. 12 

2. Kurumsal Bağımsızlık ve Yasaklanan Müdahale Biçimleri .................................. 13 

a. Merkez Bankasına  Talimat Verme........................................................................ 14 

b. Merkez Bankası Kararlarının Onaylanması, Ertelenmesi, İptali veya Başka Bir 

Kuruluşa Devredilmesi............................................................................................... 14 

c. Merkez Bankasının Karar Birimlerinin Kararlarının Sansür Edilmesi .................. 14 

d. Ulusal Merkez Bankalarının Karar Birimlerinde Oy Hakkı İle Yer Almak .......... 14 

e. Ulusal Merkez Bankalarının Kararları İçin Politik Kurumlara Danışılması .......... 15 

3. Banka Üst Yönetiminin Bağımsızlığı .................................................................... 15 

a. Merkez Bankası Başkanlarının Asgari Görev Süreleri .......................................... 16 



 

 

II

b. Merkez Bankası Başkanlarının Görevden Alınma Şartları .................................... 16 

c. Ulusal Merkez Bankalarının Karar Alma Yetkisine Sahip Birimlerinde Avrupa 

Merkez Bankaları Sistemi ile ilgili Görev Alan Üyelerin Görev Sürelerinin 

Düzenlenmesi............................................................................................................. 16 

4. Mali Bağımsızlık.................................................................................................... 17 

VII. TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASININ BAĞIMSIZLIĞI ....... 17 

A. 1980 Öncesinde Merkez Bankasının Bağımsızlığı ............................................... 17 

B. 1980’den Günümüze Merkez Bankasının Bağımsızlığını Etkileyen Gelişmeler.. 18 

1. Yavuz Canevi Dönemi (16.1.1984 – 11.11.1986) ................................................. 20 

2. Dr. Rüştü Saracoğlu Dönemi (30.7.1987-2.8.1993) .............................................. 21 

3. Prof. Dr. N. Bülent Gültekin Dönemi  (9.9.1993-31.1.1994) ................................ 22 

4. Ş. Yaman Törüner Dönemi (14.2.1994-1.11.1995) ............................................... 23 

5. Gazi Erçel Dönemi ( 18.4.1996 – 1.3.2001) .......................................................... 24 

6. Süreyya Serdengeçti Dönemi (14.03.2001- )...................................................... 25 

VIII. SOSYOEKONOMİK GÜÇLERİN MERKEZ BANKASININ 

BAĞIMSIZLIĞINA YAKLAŞIMI (POLİTİK EKONOMİ YAKLAŞIMI)............. 26 

A. Politik Ekonomi Yaklaşımıyla Merkez Bankasının Bağımsızlığı......................... 26 

B. Merkez Bankasının Bağımsızlığının Güncel Politika Gündeminde  Üst Sıralarda 

Olma Nedenleri .......................................................................................................... 27 

C. Merkez Bankasını Etkileyen Güçler...................................................................... 29 

1.Yerel Sosyo Ekonomik Güçler................................................................................ 29 

2. Politika ve Devlet Sisteminden Gelen Baskılar ..................................................... 31 

a. Politik Sistemden Gelen Baskılar........................................................................... 31 

b. Devlet Sisteminden Gelen Baskılar ....................................................................... 32 

i. Maliye Bakanlığı ve Planlama Teşkilatından Gelen Baskılar ................................ 33 

ii. Bölgesel Baskılar ................................................................................................... 33 

3. Uluslararası Politik ve Ekonomik Güçler .............................................................. 33 

IX. MERKEZ BANKASININ BAĞIMSIZLIĞI İLE EKONOMİK PERFORMANS 

ARASINDAKİ İLİŞKİYİ ARAŞTIRAN AMPİRİK ÇALIŞMALAR ..................... 34 

A. Bağımsızlığın Ekonomik Performansa Etkisi (Cukierman, Webb ve Neyaptı’nın 

çalışması) ................................................................................................................... 34 

1. Çalışmanın Kapsamı .............................................................................................. 34 



 

 

III

2. Yasal Bağımsızlık .................................................................................................. 35 

3. Gerçek Bağımsızlığın Resmi Olmayan Göstergeleri ............................................. 37 

a. Başkan Değişiklikleri ............................................................................................. 38 

b. Merkez Bankası Bağımsızlık Anketi ..................................................................... 39 

4. Bağımsızlık Endeksleri Arasındaki İlişkiler .......................................................... 39 

5. Merkez Bankasının Bağımsızlığı ve Enflasyon ..................................................... 39 

6. Araştırmanın Türkiye İle İlgili Sonuçlarının Değerlendirilmesi............................ 40 

B. Kur Rejimlerinin Ampirik Çalışmaların Sonuçlarına Etkileri............................... 41 

C. Merkez Bankasına Politik Etki Yaklaşımları ........................................................ 41 

1. Genel Sonuçlar ....................................................................................................... 41 

2. Araştırmanın Türkiye’ye İlişkin sonuçları ............................................................. 42 

D. Sadece Gelişmiş Ülkelere Yönelik Olarak Yapılan Çalışmalar............................ 42 

E. Ampirik Çalışmalara Yöneltilen Eleştiriler ........................................................... 42 

1. Merkez Bankası Bağımsızlığını Ölçmedeki Güçlükler.......................................... 43 

2. Bağımsızlık ve Ekonomik Performans Arasında Yapay Bir İlişki Olma Olasılığı 44 

3. Merkez Bankası Bağımsızlığının Dışsal Olması Olasılığı..................................... 44 

X. OYUN TEORİSİ VE MAKROEKONOMİK STRATEJİK KARAR BİRİMLERİ

.................................................................................................................................... 44 

A. Oyun Teorisi.......................................................................................................... 44 

B. İşbirliği Olan ve Olmayan Oyunlar ....................................................................... 45 

C. Tek Aşamalı Oyunlar - Tekrarlanan Oyunlar........................................................ 46 

D. MAKROEKONOMİNİN STRATEJİK KARAR BİRİMLERİ .............................................. 48 

I. HÜKÜMET VE MERKEZ BANKASININ İŞBİRLİĞİNİN YARARLARINA 

YÖNELİK YAKLAŞIMLAR.................................................................................... 49 

A. Para ve Maliye Politikasının Karşılıklı Etkileşimini İnceleyen Statik Modeller .. 49 

1. Andersen ve Scheneider Modeli ............................................................................ 50 

2. Andersen ve Scheneider Modelinde Hükümet ve Merkez Bankasının Amaç 

İşlevleri....................................................................................................................... 51 

3. Andersen ve Schneider Modelinin Ortaya Koyduğu Sonuçlar .............................. 53 

1. Pindyck’in Yaklaşımı............................................................................................. 59 

2. Petit’nin Dinamik Modeli ...................................................................................... 60 

a. Hükümet ve Merkez Bankasının Amaç İşlevleri ................................................... 61 



 

 

IV

b. Petit Modelinden Elde Edilen Sonuçlar ................................................................. 63 

C. Hükümet ve Merkez Bankasının Mali Açıkların Finansmanında Etkileşimleri İle 

İlgili Teorik Yaklaşımlar............................................................................................ 65 

1. Sargent ve Wallace’ın Yaklaşımı........................................................................... 65 

2. Tabelli’nin Modeli ................................................................................................. 69 

3. Blackburn ve Christensen’in Yaklaşımı................................................................. 70 

D. İşbirliğinin Yararlarına Yönelik Yaklaşımlara Karşı Eleştiriler ........................... 70 

II. BAĞIMSIZ MERKEZ BANKASI GÖRÜŞÜNÜN ALT YAPISINI 

OLUŞTURAN KURALLARA VEYA DURUMA BAĞLI POLİTİKA 

TARTIŞMASI............................................................................................................ 71 

A. Nakit Okulu ve Bankacılık Okulu......................................................................... 74 

B. Chicago Okulu....................................................................................................... 76 

1913 tarihli yasa fiyat istikrarını Fed’in ana amacı olarak belirlemişti. Fakat bunun 

nasıl gerçekleştirileceği hususu pek açık değildi. Yasa iskonto oranının fiyat istikrarı 

göz önünde tutularak belirlenmesi gerektiğini bildiriyor, ama bir kural veya formül 

önermiyordu. Bu durumda da fiyat istikrarının amacından sapması halinde iskonto 

oranının ne kadar değişeceği konusu merkez bankasının yetkisinde kalıyordu. ....... 76 

C. Monetaristler.......................................................................................................... 78 

III. KURALLARDAN YANA YAKLAŞIMLARA GÜÇLÜ BİR DESTEK: 

DİNAMİK TUTARSIZLIK SORUNUNUN ÖN PLANA ÇIKARILMASI ............ 81 

A. Geleneksel İktisat Politikası Teorisinin Eleştirisi ................................................. 82 

B. Dinamik Tutarsızlık Sorunu .................................................................................. 83 

IV. DİNAMİK ZAMAN TUTARSIZLIĞINA KARŞI ALTERNATİF ÇÖZÜMLER

.................................................................................................................................... 88 

A. Parasal Kuralın Yasalaştırılması ........................................................................... 88 

B. Ünün Kaybedilmesinin Getireceği Maliyetlerden Kaçınmak Amacıyla  Kurala 

Dayalı Politika İzlenmesi (Barro ve Gordon Modeli)................................................ 89 

1. Enflasyondan Sağlanan Fayda ve Maliyetler......................................................... 89 

a. Enflasyondan Sağlanan Faydalar ........................................................................... 90 

b. Enflasyonun Maliyeti ............................................................................................. 91 

2. Para Politikaları ...................................................................................................... 91 

a. Duruma Bağlı Para Politikası ................................................................................. 92 



 

 

V

b. Kurala Dayalı Politika............................................................................................ 92 

c. Yanıltma ................................................................................................................. 93 

d. Kuralların Uygulanması ......................................................................................... 94 

e. En İyi Uygulanabilen Kural ................................................................................... 95 

V. BAĞIMSIZ MERKEZ BANKASI MODELLERİ ............................................... 97 

A. Muhafazakar Merkez Bankası Başkanı (Rogoff’un Önerisi)................................ 97 

1. Muhafazakar Bir Merkez Bankası Başkanının Atanmasının Yararları.................. 98 

2. Karşılaşılabilecek Sorunlar .................................................................................... 98 

B. Flood ve Isard Modeli ........................................................................................... 99 

C. Lohmann Modeli ................................................................................................. 100 

D. Walsh Modeli (Optimal Sözleşme) ..................................................................... 101 

I. TÜRKİYE’DEKİ SOSYOEKONOMİK GÜÇLERİN MERKEZ BANKASI 

HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNİN BİLİNMESİNİN ÖNEMİ.......................... 104 

II. KAMUOYU ARAŞTIRMALARI ...................................................................... 105 

III. ANKET ÇALIŞMASI........................................................................................ 106 

A. Anketin Yapıldığı Dönemde Türkiye Ekonomisi ............................................... 106 

1. Finans Kesimi ...................................................................................................... 108 

2. Sanayi Kesimi ...................................................................................................... 108 

3. Emek Kesimi........................................................................................................ 109 

B. Anket Kapsamında Elde Edilen Bulgular............................................................ 110 

1. Örneklem.............................................................................................................. 110 

2. Tercihler, TCMB’nin Bağımsızlığı ve Beklentiler .............................................. 112 

a. İşsizlik ve Enflasyon Tercihleri............................................................................ 112 

b. TCMB’nin Bağımsızlığı Hakkındaki Düşünceler ve Enflasyon Beklentileri...... 115 

3. TCMB’nin Güvenilirliği ...................................................................................... 120 

4. TCMB’nin Şeffaflığı ............................................................................................ 122 

5. Temel Makroekonomik Görüşler......................................................................... 124 

I. MERKEZ BANKASININ BAĞIMSIZLIĞI İLE İLGİLİ ÖLÇÜMLER............. 125 

A. Yasal Bağımsızlık ............................................................................................... 126 

B. 1211 Sayılı Yasadaki Değişikliklerin CWN’nin Oluşturduğu Yasal Endeks 

Değerlerine Yansıtılması.......................................................................................... 126 

1. Başkanın Görevlendirilmesi ile İlgili Kriterler: ................................................... 127 



 

 

VI

2. Para Politikasının Belirlenmesine İlişkin Kriterler .............................................. 128 

3. Hedefe İlişkin Kriter ............................................................................................ 129 

4. Hükümete Borç Vermede Kısıtlamalar................................................................ 131 

C. Başkanın Değişim Sıklığı .................................................................................... 135 

D. 1970-2003 Döneminde Kur Politikaları .............................................................. 136 

E. Enflasyon ............................................................................................................. 136 

II. EKONOMETRİK ANALİZ................................................................................ 136 

A. Kullanılan Yönteme İlişkin Bilgiler.................................................................... 137 

1. Zaman Serisi Analizi............................................................................................ 137 

2. Birim Kök Testi ................................................................................................... 137 

3. Eşbütünleşme (Koentegrasyon Analizi) ve Hata Düzeltme Mekanizması .......... 140 

4. Philips–Hansen Öngörümleme Yöntemi.............................................................. 141 

B. Ekonometrik Sonuçlar ......................................................................................... 141 

C. Politika Sonuçları ................................................................................................ 144 

SONUÇ .................................................................................................................... 145 

KAYNAKLAR ........................................................................................................ 151 

EK:1 ANKET SORULARI...................................................................................... 160 

EK: 2 TAM DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ PHILLIPS-HANSEN ÖNGÖRÜMLEMESİ.. 166 

EK:3 CWN(1992) YASAL DEĞİŞKENLERİ ........................................................ 167 

EK: 4 TCMB YASAL ENDEKSİ (1970-2003) ...................................................... 170 

 

 

 

 
 
KISALTMALAR 
 

ANOVA   Analysis of Variance 

BDDK   Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu 

CB    Central Bank 

CWN   Cukierman, Webb, Neyaptı 

EXIMBANK  Export İmport Bank 

GSMH   Gayrisafi Milli Hasıla 



 

 

VII

HDTM   Hazine ve  Dış Ticaret Müsteşarlığı 

IBRD   International Banking for Reconstruction and Development 

IMF   International Monetary Fund 

KBFÖ   Konsolide Bütçe Faiz Ödemeleri 

KKBG   Kamu Kesimi Borçlanma Gereği 

KHK   Kanun Hükmünde Kararname 

KİT    Kamu İktisadi Teşebbüsü 

TCMB   Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VIII

TABLOLAR 
 
TABLO 1:YILLAR İTİBARİYLE KAMU KESİMİ BORÇLANMA GEREĞİNİN 

 GSMH PAYI (%)........................................................................................................ 19 

TABLO 2: YILLAR İTİBARİYLE KONSOLİDE BÜTÇE FAİZ ÖDEMELERİ  

GSMH PAYI(%).......................................................................................................... 20 

TABLO 3: BANKA ŞUBE VE PERSONEL SAYILARI (1999-2002).................................. 108 

TABLO 4: ANKET BİLGİLERİ ...................................................................................... 111 

TABLO 5: BANKA, SANAYİ ODASI VE SENDİKA YÖNETİCİLERİ İÇİN ENFLASYON VE 

İŞSİZLİĞİN ÖNEMİ VE POLİTİKA OLUŞTURANLARIN TERCİHLERİ HAKKINDAKİ 

DÜŞÜNCELERİ ........................................................................................................... 113 

TABLO 6: BANKA, SANAYİ ODASI VE SENDİKA YÖNETİCİLERİ İÇİN ENFLASYON VE 

İŞSİZLİĞİN ÖNEMİ VE POLİTİKA OLUŞTURANLARIN TERCİHLERİ HAKKINDAKİ 

DÜŞÜNCELERİ İÇİN ANOVA SONUÇLARI ................................................................. 114 

TABLO 7: SOSYOEKONOMİK GÜÇLERİN TEMSİLCİLERİNİN ENFLASYON BEKLENTİSİ İLE 

İLGİLİ ANOVA SONUÇLARI ...................................................................................... 116 

TABLO 8: PARA POLİTİKASINDA SON  SÖZÜ KİMİN SÖYLEDİĞİ HAKKINDA FARKLI 

DÜŞÜNCELERİ OLANLARIN ENFLASYON BEKLENTİLERİ İÇİN ANOVA SONUÇLARI.. 117 

TABLO 9: MERKEZ BANKASININ BAĞIMSIZLIĞININ DERECELENDİRİLMESİ ANOVA 

SONUÇLARI ............................................................................................................... 117 

TABLO 10: ENFLASYON BEKLENTİSİ VE MERKEZ BANKASININ BAĞIMSIZLIĞINA 

ATFEDİLEN DEĞER ARASINDAKİ KORELASYON........................................................ 118 

TABLO 11: 2001 KRİZİNDE MERKEZ BANKASININ VE HÜKÜMETİN SORUMLULUĞU İLE 

İLGİLİ ANOVA SONUÇLARI ..................................................................................... 121 

TABLO 12: MERKEZ BANKASININ HEDEFLERİNE NE ÖLÇÜDE ULAŞABİLECEĞİ 

HAKKINDA ANOVA SONUÇLARI ............................................................................. 122 

TABLO 13: GRUPLARIN TCMB’NİN 2003 HEDEFLERİNE ULAŞABİLECEĞİNE TAM 

OLARAK İNANMAMALARININ SEBEPLERİ ................................................................... 122 

TABLO 14:MERKEZ BANKASININ VE HÜKÜMETİN ŞEFFAFLIĞI İLE İLGİLİ ANOVA 

SONUÇLARI................................................................................................................ 123 

TABLO 15: DEĞİŞKENLERE AİT BİRİM KÖK TEST SONUÇLARI .................................. 142 

 



 

 

IX

ŞEKİLLER 
 
ŞEKİL 1: MALİYE VE PARA POLİTİKALARININ OLUŞTURULMASI................................. 57 

ŞEKİL 2: HÜKÜMET TERCİHLERİNDE DEĞİŞME........................................................... 59 

ŞEKİL 3: MALİYE VE PARA POLİTİKALARININ İSTİKRARSIZLIĞI .................................. 65 

ŞEKİL 4: TUTARLI VE OPTİMAL DENGE....................................................................... 86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

X

EKLER LİSTESİ 

 

EK:1: ANKET SORULARI 

EK:2: TAM DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ PHILLIPS-HANSEN ÖNGÖRÜMLEMESİ 

EK:3 CWN (1992) YASAL DEĞİŞKENLERİ 

EK:4: TCMB YASAL ENDEKSİ (1970-2003) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

XI

GİRİŞ 
 

Para politikasının amacı hem Keynesyenler hem de klasikler için şüphesiz 

toplum refahını en üst düzeye çıkarmaktır. Her iki okulun üzerinde anlaştığı diğer bir 

ortak nokta para politikasının uzun dönemde reel göstergeleri etkilemediği ve bu 

politikanın fiyat istikrarı için kullanılması gerektiğidir. Buna karşın para politikasının 

kısa dönemdeki etkisi ve konjonktürel hareketlerin yumuşatılmasında kullanılıp 

kullanılamayacağı tartışma konusudur.  

 

Bu konu ile çok yakından ilgili bir başka tartışma konusu da 150 yıldan beri 

devam eden ve para politikasının belirlenmiş kurallara mı yoksa para otoritesine 

verilen yetkiler çerçevesinde duruma göre mi yürütüleceği sorunudur. Kurallara 

destek verenler klasik okula yakın olup, merkez bankasının para politikasını 

uygularken önceden belirlenmiş ve kamuoyuna duyurulmuş basit kuralları 

uygulaması gerektiğini savunurlar. Duruma göre politikayı benimseyenler ise 

Keynesyen düşünceye yakın olup, merkez bankasının para politikasını yürütürken 

düşük enflasyonun yanı sıra yüksek ekonomik büyüme ve düşük işsizlik oranını 

sağlamak amaçlarına yönelik de hareket edebilmek için özgür kalması gerektiğini 

düşünmektedirler. 

 

Kurallardan yana ağırlık koyan yaklaşım Chicago okulu ve Monetaristlerle 

güçlenmiştir. Kydland ve Prescott’un 1977’de yazdıkları, duruma göre politikanın 

karşısında yer alan ve enflasyonu dinamik tutarsızlık teorileri bağlamında ele alan 

makale para politikasında kurallardan yana görüşe yeni ve büyük bir ivme 

kazandırmıştır. Kydland ve Prescott tarafından ileri sürülen, Barro ve Gordon 

tarafından geliştirilen dinamik tutarsızlık teorileri bağımsız bir merkez bankasının 

kurulması için güçlü bir alt yapı oluşturmuştur. 

 

Bu gelişmelerin arkasından Rogoff, Lohmann ve Walsh’ın çalışmaları 

bağımsız merkez bankalarına yönelik modelleri iktisat literatürüne kazandırmışlardır. 

 

Enflasyonla mücadelenin çok önemli bir aracı olarak bağımsız merkez 

bankası iktisat politikası uygulamalarında da büyük ağırlık kazanmıştır. Özellikle 
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1990’lı yıllardan itibaren dünyadaki pek çok merkez bankası daha bağımsız bir 

statüye kavuşurken, Avrupa Birliği Merkez Bankaları Sistemi bu sistemin üyesi 

ulusal merkez bankalarının mutlaka bağımsız statüde olması şartını getirmiştir. Bu 

yıllarda merkez bankasının bağımsızlığının enflasyon, büyüme, istihdam gibi 

ekonomik performansa etkisini doğrulayan ampirik araştırmalar yoğunlaşmıştır. 

Özellikle Alex Cukierman, Stewen B. Webb ve Bilin Neyaptı’nın 1992 yılında 75 

ülkeyi içine alan ampirik çalışmaları bağımsız merkez bankasının ekonomi 

yönetimine yaptığı katkıya ilişkin görüşlerin daha da kuvvetlenmesini sağlamıştır. 

 
Türkiye’de de merkez bankasının bağımsızlığı 1990’lı yıllarda iktisat 

politikası gündemindeki yerini almış 1994, 2000 ve 2001 yıllarında yaşanan krizlerin 

sonucunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na Türkiye’ye kredi veren 

uluslararası kuruluşların da baskısıyla daha bağımsız yasal bir statü sağlanmıştır. 

2001 yılında yürürlüğe giren ve Hazineye kısa vadeli avans uygulamasını da kaldıran 

yasal değişiklikle birlikte enflasyon oranı 2004 yılı ortalarında tek haneli rakamlara 

indirilebilmiştir. Ancak, bu başarının devamı için hem merkez bankasının hem de 

hükümetin merkez bankası yasasında meydana gelen bu değişikliğin gereklerine 

uygun hareket etmeleri gerekmektedir. 

 

Bu tezin amacı  merkez bankasının bağımsızlığını yukarıda ifade edilen 

kuramsal ve amprik açılardan incelemek ve Türkiye’ye ilişkin bazı sonuçlar 

çıkarmaktır. Bu sebeple tezin son iki bölümünde önce, emek, finans ve sanayi 

kesiminin merkez bankasının bağımsızlığı ile ilgili görüşleri bir anket çalışmasıyla 

incelenmiş, daha sonra da merkez bankasının bağımsızlığı ile enflasyon arasındaki 

ilişkiyi test etmek üzere ekonometrik bir çalışmaya yer verilmiştir.
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BİRİNCİ BÖLÜM 
 

MERKEZ BANKASININ BAĞIMSIZLIĞI, ÖNEMİ VE GELİŞİMİ 
 

Üç asrı aşkın bir geleneğe sahip olan merkez bankacılığı bu süre içinde büyük 

dönüşümler geçirmiş, 20. yüzyılın son çeyreğinde ise bağımsızlık kurumsal yapısının 

vazgeçilmez bir unsuru olarak ortaya çıkmıştır. Bağımsızlığın yanı sıra şeffaflık ve 

hesapverebilirlik bu yapının tamamlayıcı öğeleri olmuşlardır. Dünyada ve 

Türkiye’de bu dönüşüm süreci hem akademik çevrelerin, hem politikacıların, hem de 

iş çevrelerinin ilgi odağı olmuştur.   

 

I. MERKEZ BANKACILIĞI 
 

 Merkez bankacılığı bu kurumun ilk örneği olan Bank of England’ın 1694’te 

kurulmasından bu yana dünya çapında yaygınlaşmış, aynı süreç içinde bankanın 

işlevleri de gelişmiştir. Bu işlevler : 

-    Para politikasının belirlenmesi ve yürütülmesi, 

- Para basımı ve dolaşıma çıkarılması, 

- Takas sistemine nezaret edilmesi ve standartlarının belirlenmesi, 

- Döviz rezervlerinin yönetimi, 

- Hükümetin görevlendirmesi halinde içerde (Hazine bonolarının alımı ve 

satımı) ve dışarıda (devlet tahvillerinin uluslararası piyasalara sürülmesi) 

mali ajanlığının yürütülmesidir. 

 

Merkez bankalarının önemli bir özelliği ticari bankalarla ilişkilerinde 

“bankaların bankası” ve “son başvuru kaynağı” olarak oynadıkları roldür. Bu role 

göre merkez bankası: 

- Nezdinde ticari bankaların hesaplarını bulundurur, 

- Bu bankalardan mevduat  kabul eder, onlara reeskont yoluyla borç verir,  

gerekirse borçlu bankanın borcunu kapatmasını sağlamak üzere (kısa dönem gecelik 

faiz vermeyi de içerecek şekilde) bankalar arasındaki ödemeleri kontrol eder. 

  

Pek çok ülkede (Örneğin Avrupa Birliğinde İngiltere, Yunanistan, İspanya 

Hollanda, İrlanda, Portekiz, İtalya ve Fransa) merkez bankaları banka gözetimini de 
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üstlenmiştir. Avrupa Birliğinin diğer ülkelerinde ise gözetim görevi başka bir kuruma 

devredilmiştir. Örneğin, Belçika’da bu görevi Bankacılık ve Finans Komisyonu, 

Almanya’da Federal Banka Gözetimi Bürosu, Türkiye’de ise Bankacılık Düzenleme 

ve Denetleme Kurulu (BDDK) yerine getirmektedir. 

 

Merkez bankasının genel olarak bilinen amaçları ve bunları gerçekleştirmeye 

yönelik işlevler aşağıdaki şekilde özetlenebilir.1 

  

Amaçlar     İşlevler 

Fiyat İstikrarının sağlanması  Para politikasının belirlenmesi ve 

yürütülmesi 

Likiditenin sağlanması  Ödeme standartları ve takas sisteminin 

oluşturulması 

Mali sistemin güvenliği   Banka gözetimi 

 

II. MERKEZ BANKASININ BAĞIMSIZLIĞININ ÖNEMİ 
 

Genelde fiyat istikrarının faydalı olarak değerlendirilmesi ve bağımsız bir 

merkez bankasının bunu başarmaya yardım etmesi, bağımsızlığa büyük önem 

atfedilmesine yol açmaktadır. Para politikaları tasarımlarında varılan sonuç; fiyat 

istikrarının sağlanması ve enflasyonla mücadelede başarı kazanılması için para 

politikasının kısa vadeli diğer hedefler uğruna, düşük enflasyon hedefinden 

vazgeçmeyecek muhafazakar bir kurum tarafından yürütülmesinin gerekli 

olduğudur.2 

 

Fiyat istikrarının ekonomik önemi çok sık vurgulanan bir olgudur. Eğer 

yatırım ve ücret kararları yüksek enflasyonla şaşırtılmaz ve engellenmezse 

ekonomiler daha iyi çalışabilirler. Çoğu çevreler fiyat istikrarını sadece ekonomi için 

değil toplum için de bir referans olarak görürler. Bununla birlikte, fiyat istikrarı 

modern ekonominin işleyişinin her zaman karşılaşılan bir hali değildir. Yüksek petrol 

                                                 
1 Wladyslav Baka, “Please Respect the National Bank”, Central Banking, 1994-1995, s.65.  
2 Süreyya Serdengeçti, "Merkez Bankasının Bağımsızlığı”, Finans Klüpte Yapılan Konuşma, 
03.03.2003, TCMB, s.3. 
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fiyatları ve diğer şoklardan ayrı olarak, merkez bankasının bağımsızlığı üzerinde iki 

ayrı tehdit daha vardır: 

- Politika oluşturanların ve politikacıların ekonomiyi kapasite limitinin 

ötesine itme arzuları, 

- Hükümetlerin bütçe açığı yaratmak ve bunu merkez bankasından borç 

alarak fonlama eğilimleri 

 

İktisat politikasını oluşturanların ve politikacıların (kamuoyunun da 

baskısıyla) ekonomiyi daha fazla işletmek ve kapasitesinin üstünde çalışmaya itmek 

istekleri anlaşılabilir bir olgudur. Kısa dönemde üretim düzeyi ve enflasyon arasında 

bir tercih yapılabilir. Kısıtlı kaynakları olan ekonomiler bile belli bir zaman 

diliminde uzun dönem kapasite limitlerinin üstüne çıkabilir. Ancak, ortaya çıkması 

zaman alsa bile yüksek enflasyon kaçınılmaz bir sonuç olabilir. 

 

İktisat politikasını yönetenlerin politize olmaya yatkın olduğunu ileri sürenler  

enflasyonist eğilimle ilgili olarak politik süreci  odak noktası olarak görürler ve 

politikacıların bir sonraki seçim tarihine kadarki süre ile sınırlı dar bir zaman ufkuna  

sahip olduklarını ileri sürerler. Bu görüşe göre, seçim öncesinde kuvvetli büyüme 

sağlamak üzere faiz oranları düşürülür ve seçime kadar enflasyon ortaya çıkmaz. 

Seçimden sonra ise faiz oranları yükselir ve büyüme yavaşlar. Bu olayda, 

politikacılar bile enflasyon ve ekonomik faaliyet arasında uzun dönemli bir tercih 

olamayacağını anlamışlardır. Bağımsız ve uzak görüşlü merkez bankacıları 

politikacıları bu eğilimden kurtarmak için gereklidir.3 Merkez bankalarının kurumsal 

olarak bağımsız olması, diğer bir deyişle politik otoritenin etki alanının dışında 

kalması, seçim ekonomisinin uygulanmasına fırsat vermemekte; ya da bunu en aza 

indirmektedir.4 

  

                                                 
3 B.W.Fraser,  “Central Bank Independence: What Does It Mean?”, Reserve Bank of Australia 
Bulletin, December 1994, s.3.  
4 Suat Oktar, “Seçim Ekonomisi ya da Ekonominin Politizasyonu”, Banka ve Ekonomik Yorumlar 
Dergisi, Yıl:33, Mart 1996, s.11. 
4 Fraser, a.g.m, s.3. 
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Politika oluşturanların devamlı olarak enflasyon yaratma eğilimi olduğu 

söylenebilir. Öte yandan ekonomilerin uzun bir dönem kapasitelerinin üzerinde 

işlemesi mümkün değildir. Ayrıca, kimse ekonominin limitlerini veya doğal işsizlik 

oranını tam olarak bilemez. Dahası, yine politika değişikliklerinin enflasyon ve 

istihdam üzerine etkilerindeki zaman gecikmeleri de tam olarak bilinmemektedir. 

Bunun anlamı politikaların büyük belirsizlik şartları altında oluşturulduğu ve 

uygulandığıdır. Bu belirsizlik ekonomi politikasının enflasyonist eğilim yaratmasına 

yol açmaktadır. Belirsizlik ortamında iktisat politikasını oluşturanlar her seferinde 

ekonominin biraz daha genişleyeceğini umarlar. Bu genişlemenin sınırına gelmiş 

olsalar dahi bunu kabul etmekte zorlanırlar. Bu duruma son vermek gibi popüler 

olmayan bir görevi ise merkez bankacıları üstlenebilir.5 

  

Enflasyonist eğilimin bir diğer kaynağı merkez bankalarının devlet bütçesini 

fonlamaya zorlanmasıdır. Bağımsızlık ile fiyat istikrarından fedakarlık edilmesine 

yol açan bütçe açığını fonlama yükümlülüğü arasında bir çatışma mevcuttur. Bütçe 

açıkları pek çok ülkede uzun yıllar enflasyon ve hiperenflasyonun kaynağı olmuştur. 

Bu konuda pek çok örneğin verilmesi mümkündür. Ama bu örneklerden 

çıkarılabilecek ders çok açıktır: Eğer merkez bankası bütçe açıklarını finanse 

etmekten kurtulmazsa fiyat istikrarı merkez bankasından çok mali otoritelerin 

elindedir. Yani istikrarlı bir parasal sistemin istikrarsız  bir mali sistemle 

sürdürülmesi mümkün değildir.  

 
III. MERKEZ BANKASININ BAĞIMSIZLIĞININ ANLAMI 
 

Prensip olarak merkez bankasının bağımsızlığı merkez bankalarını fiyat 

istikrarına yönlendiren ve buna ulaşabilmeleri için gerekli özgürlüğü veren bir yasal 

altyapının oluşturulmasıdır. Merkez bankası hedef belirlemez. Hedefleri hükümet 

belirler  ama belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için banka uygun bir hareket 

serbestliğine sahip olmalıdır. Yani merkez bankasının amaç bağımsızlığı değil araç 

bağımsızlığı olmalıdır. 

  

                                                 
5 Fraser, a.g.m, s.3. 
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Amaçların belirlenmesinde farklı yaklaşımlar vardır. Alman Merkez Bankası 

Bundesbank sadece Alman parasını korur. Yeni Zelanda Merkez Bankasının hedefi 

ise enflasyon oranını iki ila sıfır arasında tutmaktır. Avustralya Merkez Bankası  

yasasına göre merkez bankasının amacı parasal istikrar ve tam istihdamın teminidir. 

Amerika Birleşik Devletlerinde ise Federal Rezerv’in amacı maksimum istihdam, 

istikrarlı fiyatlar ve ılımlı uzun dönem faiz oranlarının sağlanmasıdır. 

  

Genel olarak amaç oluşturmada üç yaklaşım belirlenebilir. Bir tanesi merkez 

bankasına tek amaç olarak fiyat istikrarının verilmesidir. İkincisi, kur oranının anti 

enflasyonist bir ülkenin parasına bağlanması ya da bir parasal büyüklüğün belli bir 

oranda büyümesi gibi orta vadeli hedefleme olabilir. Üçüncü yaklaşımda da hükümet 

fiyat istikrarını da içeren birden fazla amaç belirleyebilir. 

  

Her yaklaşımın bazı sorunları olabilir. Örneğin; fiyat istikrarı amacına 

yönelindiğinde, eğer öngörülemeyen bazı durumlar merkez bankasını enflasyon 

dışındaki hedeflere daha fazla yönelmeye zorlarsa sadece  fiyat istikrarı hedefi 

gereksiz bir kısıtlayıcı olabilir. Tabii ki böyle bir durumda amacı değiştirme 

zorunluluğu doğar.6  

  

Diğer bir yaklaşım olan orta vadeli hedeflere yönelmenin de sorunları olabilir. 

Orta vadeli hedefler  para politikasına mekanik ve otomatik bir yaklaşımı ifade eder. 

Eğer kur aşağıya doğru baskı altındaysa, veya eğer M3 veya diğer bir parasal 

büyüklük hedefin üstünde büyüyorsa bu durumda politika sıkılaştırılır. Bazı ülkeler 

için, orta vadeli hedefler para politikası için değerli bir pusula olmuş ve güvenilirlik 

sağlamıştır. Bazı ülkeler ise bu uygulamadan tatmin  olmamıştır. Bunun bir sebebi 

finansal deregulasyonla birlikte parasal büyüklüklerle Gayri Safi Yurt İçi hasıla 

arasındaki ilişkinin kopması, diğer sebebi ise sabit kur sistemine devam etmenin 

anlamlı bir seçenek olmamasıdır. 

  

Orta vadeli hedeflemenin potansiyel tehlikesi nihai amaçlara uygun olmayan 

politika değişikliklerini gerektirmesidir. Körü körüne takip edilen parasal hedefleme 

                                                 
6 Fraser, a.g.m., s.4. 
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enflasyon veya deflasyonla sonuçlanabilir; Sabit kura yönlendirilmiş bir para 

politikası çok sert, çok yumuşak, hatta bazen sürdürülemez olabilir. Kısacası nihai 

amaçtan ziyade bir hedefe sahip olmak para politikasını sabitler fakat otoritelerin orta 

vadeli hedeflerinin doğru olması gerekir.7 

  

Üçüncü yaklaşım merkez bankasına bir taraftan fiyat istikrarı önceliği 

verirken, öte yandan büyüme ve istihdam gibi amaçlara da ağırlık verilmesidir. Bu 

yaklaşımın da sakıncası çok sayıda hedefe yönelmiş olmanın para politikasını 

yozlaştırmasıdır. 

 

IV. BAĞIMSIZLIĞIN İKİ TAMAMLAYICI UNSURU: ŞEFFAFLIK VE 

HESAPVEREBİLİRLİK 

 

 Bağımsızlığın iki tamamlayıcı unsuru şeffaflık ve hesapverebilirliktir. Bu 

unsurlar merkez bankasının kamuoyuna karşı sorumluluklarını düzenleyen araçlardır. 

Bu sayede merkez bankası hem kamuoyu tarafından daha iyi anlaşılır, hem de yaptığı 

işlemlerin hesabını vermesi sağlanır. 

 

A. Şeffaflık 
 

 Bağımsızlık kavramının gelişmesi ile birlikte şeffaflık kavramı da gelişmiştir. 

1990’lı yılların öncesinde merkez bankaları kamuoyuna daha kapalı kuruluşlardı. 

Yapılan işlemler, geleceğe dönük planlar konusunda bilgilendirmeler yapılmazdı. 

Sonradan bu durum değişmiş, bağımsızlık anlayışının gelişmesine paralel olarak  

kamuoyunun bilgilendirilmesinin politikaların uygulanmasındaki önemi 

anlaşılmıştır.   

  

1. Şeffaflığın Bağımsızlığın Güçlenmesine Katkısı 
 

Yüksek düzeyde bağımsızlığın yanı sıra merkez bankaları kararlarını çeşitli 

yollardan açıklamak zorundadırlar. Kamuoyunun seçilmiş veya atanmış görevlilerin 

neyi ne için yaptığını bilmeye hakkı vardır. Banka ile kamuoyunun bu ilişkisini bir 

                                                 
7 Fraser, a.g.m., s.4. 
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evli çiftin ilişkisi gibi modelleyen makaleler bile mevcuttur.8 Bu sebeple de merkez 

bankasının bağımsızlığına destek olunması için şeffaflık çok önemlidir. Şeffaflık 

merkez bankasının neler yaptığının daha iyi anlaşılmasını sağlar. Bir başka deyişle 

şeffaflık merkez bankası ile özel sektör arasındaki enformasyon asimetrisini,  yani 

ekonominin içinde bulunduğu durum ve para politikası kararları hakkındaki bilgi 

farklarını azaltır.  

 

Şeffaflık merkez bankasının kurumsal bağımsızlığının güçlenmesinde çok 

önemli bir rol oynar. En iyi niyet  ve yaklaşımlara sahip olunsa da uzun dönem için 

uygun olan bir politika kısa dönemde popüler olmadığı zaman bağımsız merkez 

bankası baskı altında kalabilir. Şeffaflığın amaçlar ve politika stratejisine getirdiği 

açıklık, merkez bankasının uzun dönem fiyat istikrarı ve devamlı ekonomik büyüme 

ile ilgili kararlarını anlatmasına  yardımcı olur. Bu çerçevede pek çok merkez 

bankası amaç ve kararlarının kamuoyuna açık bir şekilde anlatılmasına büyük önem 

vermektedir.9  

 

2. Politika Etkinliği ve Şeffaflık 
 

Şeffaflığı önemli kılan ikinci sebep, para politikası  kararlarının tahmin 

edilebilir ve açık olmasının bu politikanın etkinliğini arttırmasıdır. Eğer para otoritesi 

ne yaptığı ya da neyi yapmayı planladığı konusunda açık olursa piyasa birimleri 

gelecek kısa dönem beklentilerini iyileştirebilirler. Ayrıca, para politikasında 

belirsizliğin az olması belirsizlik primini de azaltabilir. Böylece şeffaflık faiz 

oranlarını para politikası uygulayıcılarının niyetlerine uygun bir düzeye çekmeye 

yardımcı olur.10  

 

Daha iyi iletişim ve daha fazla şeffaflığın faydaları güvenilirlik, bunun 

enflasyon beklentilerine etkileri ve uzun dönem faiz oranlarının değerlendirilmesiyle 

                                                 
8 Adam S. Posen, Six Practical Views of Central Bank Transparency, Institute for International 
Economics Working Paper, May 6, 2002, 3. 
9 International Monetary Fund, “Transparency in Monetary and Financial Policies”, March 2001, 
(www.imf.org/external/np/exr/facts/mtransp.htm).  
10 Roger Ferguson Jr., “ Transperency in Central Banking: Rationale and Recent Developments”, BIS 
Review 31/2001, s.2. Erişim: 20.04.2002 
(http://federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2001/20010419/default.htm). 
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anlaşılabilir. Eğer kamuoyu merkez bankasının amaçları ve stratejisi hakkında 

belirsizlik hissederse para politikasının  güvenilirliği bundan etkilenecektir. 

 
3. Şeffaflığın Merkez Bankasını Güdülemesi 

 

Şeffaflık merkez bankasının güdülenmesini de etkiler. Kamuoyu merkez 

bankasının sorumlu davranıp davranmadığını  veya enflasyonist bir kurum olup 

olmadığını değerlendirmek için  uyguladığı politikaları ve bunların sonuçlarını 

değerlendirir. Şeffaflık, enflasyonist bir tarzı hemen ortaya çıkarır ve özel sektör 

hemen enflasyon beklentilerini yükseltir. Bu durum, merkez bankasının politika 

seçeneklerini olumsuz etkilediğinden, daha sorumlu davranma eğilimine girer. 

Böylece şeffaflık daha düşük düzeyde enflasyon getirir.  

 

B. Hesapverebilirlik 
 

Merkez bankalarının bağımsızlığı bu kurumların politik müdahaleden 

tamamen yoksun olarak her istediklerini yapabilecekleri anlamına gelmez.11 

Bağımsızlık, niteliği dolayısıyla, demokrasilerde merkez bankasının kendi başına 

karar alabilen bir kurum olarak ortaya çıkması, bu konumunu kullanmasından 

kaynaklanan bir sorumluluğu da beraberinde getirmektedir. Böylece, bağımsızlık 

aynı zamanda topluma karşı son derece ciddi bir sorumluluk yüklenilmesi anlamına 

gelir. 

 

Bu anlamıyla bakıldığında, bağımsızlık madalyonunun öteki yüzü 

hesapverebilirliktir. Yapısal bir bütün olarak ele alındığında, merkez bankasının 

yasalarla desteklenmiş net ve belirli bir hedefi ve bu hedefe ulaşmada bağımsız 

olarak kullanabileceği politika araçları varsa, bağımsızlık ve hesapverebilirlik 

birbirlerini tamamlarlar. Diğer bir deyişle, merkez bankalarının fiyat istikrarına 

ulaşmada kendi kararlarını alabilen (tek başına ya da hükümetlerle birlikte ) bağımsız 

bir otorite olmaları, hesapverebilir olmalarını gerektirmektedir.12 

                                                 
11 Gazi Erçel, “Central Bank Independence and Turkish Case”, Economic Dialog Turkey, September 
96, Issue 42, s.16. 
12 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serdengeçti’nin Finans Klüp’te yaptığı 
“Bağımsızlık” konulu semineri açış konuşması, Ankara: 3 Mart 2003. 
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Neticede, bağımsız bir merkez bankası,  bir taraftan fiyat istikrarını ve paraya 

karşı güveni sağlarken, bir taraftan da kendisinin bağımsızlığını garantileyen topluma 

ve toplumun temsilcisi sıfatıyla demokratik olarak seçilmiş parlamentoya karşı bir 

sorumluluk taşır ve hesap verebilir olur.  

 

Merkez bankalarının yaptığı sunumlar, internet sitelerinde yayınlanan 

raporlar, duyurular, günlük bilanço, bağımsız denetim kurumlarının raporları ve 

diğer her türlü bilgi aktarımı yolu ile öncelikle topluma, sonrasında toplumun 

temsilcisi sıfatıyla parlamentoya ve hükümete karşı bağımsızlığın getirdiği 

hesapverebilirlik ilkesinin gereklerini yerine getirmektedir. 

 

V. DÜNYADA MERKEZ BANKASININ BAĞIMSIZLIĞI İLE İLGİLİ 

GELİŞMELER 

 

 Merkez Bankasının Bağımsızlığı medyada, akademik araştırmalarda, politik 

arenada büyük ilgi çekmektedir. Özellikle 1990’lı yıllarda konu politik rejimi ve 

gelişmişlik düzeyi birbirinden farklı olan pek çok ülkenin gündemine girmiştir. Bu 

dönemde para politikaları konusunda merkez bankalarına daha fazla bağımsızlık 

sağlayacak yasal düzenlemelerin yapıldığı görülmektedir.13 1989 ve 1991 yılları 

arasında Şili, Kanada ve Yeni Zelanda merkez bankalarının bağımsızlıklarını 

arttırmak için yeni yasaları yürürlüğe sokmuşlardır. Bunlardan Yeni Zelanda Merkez 

bankası hükümetle sağladığı uzlaşma çerçevesinde enflasyonu yüzde sıfır ila iki  

arasında tutmak üzere hareket etmektedir. Yeni Zelanda Modeli halen geniş anlamda 

konuşulan ve tartışılan bir modeldir. 

  

Rusya’da ise merkez bankası, parlamento ve başbakanlık arasındaki ilişkiler  

1992–1993 yılları arasındaki geçiş dönemi sancılarının yaşandığı günlerde tartışmalı 

bir konu haline gelmişti. Yeltsin hükümeti Rusya Merkez Bankasını bağımsızlığını 

ülkedeki reform programını baltalamak için kullanmakla suçlamış ve 1993 yılında 

yasal bir düzenlemeyle bankayı devlet başkanının kontrolü altına almıştı. Eski 

                                                 
13 Şevket Sayılgan, “ Bağımsız Merkez Bankası ve Ekonomik Sonuçları”, Banka ve Ekonomik 
Yorumlar Dergisi, Şubat 1996, s. 57.  
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Sovyetler Birliğinin bugünkü bağımsız devletleri de kendi merkez bankalarını 

kurmuşlar, kendi paralarını basmışlar, ya da ruble bölgesinin bir parçası olmuşlar ve 

yine merkez bankasının bağımsızlığı konusunu  gündemlerinde tutmuşlardır. 

  

Güney Kore Tayvan ve Filipinler’de de merkez bankalarının hükümetle olan 

ilişkileri tartışma konusu olmuştur. Arjantin, Brezilya, Meksika, Güney Afrika 

merkez bankalarının yasal statüleri de bağımsızlık kavramı çerçevesinde yeniden ele 

alınmıştır.14 

  

VI. AVRUPA BİRLİĞİNDE MERKEZ BANKASININ BAĞIMSIZLIĞI 
 

Avrupa Birliği bünyesinde kurulan Avrupa Merkez Bankaları Sisteminin 

önemli vurgularından biri ulusal merkez bankalarının bağımsızlığı üzerinedir. 

Sistemin kuruluş aşamalarında  konu büyük bir öncelik taşımış, bu alanda önemli 

çalışmalar yapılmıştır. 

 

A. Maastricht Anlaşması Sonrasındaki Gelişmeler 
 

Avrupa Para Birliği merkez bankacılığında yeni bir  model yaratmaktadır. 

1990’lı yılların başlarında, topluluk üyesi ülkelerin merkez bankaları temel işlevleri 

itibariyle büyük benzerlik göstermekle birlikte statüleri (bağımsızlık düzeyleri) ve 

para politikası dışındaki faaliyetleri bakımından büyük farklılıklar göstermekteydi. 

Bu durum 1991’de imzalanan Maastricht anlaşmasından sonra hızla değişmiştir. 

Anlaşmanın ilgili maddelerine göre: 

 

- Merkez bankası hükümetten talimat almamalıdır. 

 - Merkez bankası başkanlarının asgari görev süreleri beş yıl olmalıdır. 

- Merkez bankası birincil piyasadan doğrudan hükümetin hazine bonolarını 

satın almamalıdır.  

  

                                                 
14 Paul Bowles and Gordon White, “Central Bank Independence: A Political Economy Approach”, 
The Journal of Development Studies, Vol.31. No.2, December 1994, s.235. 
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Anlaşmanın önemli bir sonucu da Avrupa Merkez Bankaları Sisteminin 

kurulmasıdır. Avrupa merkez bankalarının  amaç ve işlevleri büyük ölçüde Avrupa 

ve dünyanın en bağımsız merkez bankası olan Bundesbank’ın etkisi altında 

belirlenmiştir. Bunda iki etmen etkili olmuştur. Birincisi, Bundesbank Alman 

markını bugünkü düzeyine getirmekte büyük başarı göstermiştir. İkincisi, 

Almanya’daki federal yapı ile Avrupa Birliğinin yapısı arasında önemli benzerlikler 

mevcuttur. Avrupa para sisteminin bağımsızlığı sistemin inandırıcılığının 

sağlanmasındaki en önemli etmen olup, fiyat istikrarının ön şartıdır.15  

  

Halen Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin bankalarının yasaları ve çalışma 

prensiplerinin yeniden düzenlenmesi ve Avrupa Merkez Bankaları Sistemi’nin 

prensipleriyle uyumlu hale getirilmesi için yoğun çalışmalar sürmektedir. Burada en 

önemli vurgu sahası merkez bankasının bağımsızlığıdır. 

  

1993 yılında Para Birliğine üye ülkelerin merkez bankalarının yasalarında 

yapılan değişikliklerle merkez bankalarının devlet kurumlarının ya da uluslararası 

kuruluşların mali açıklarının finansmanında rol almasına  ya da  bu kuruluşlara borç 

vermesine yasak getirilmiştir. Bundan sonraki adımlar: 

 

- Fiyat istikrarının merkez bankasının ana amacı olmasının ve bu amaca engel 

oluşturmaması şartıyla diğer amaçlara destek olunmasının, 

- Merkez bankası yöneticilerinin görevlerinde belli sürelerle kalmalarının, 

-Para politikasının belirlenmesinde ve yürütülmesinde merkez bankasının 

bağımsızlığının,  

sağlanması yönünde olmuştur. 

  

B. Maastricht Anlaşması ve Avrupa Merkez Bankaları Sistemi Yasasına Göre 

Ulusal Merkez Bankalarının Bağımsızlığı 

  

 Maastricht Anlaşması ve Avrupa Merkez Bankaları Sistemi Yasası ile 

topluluk içinde yer alan ulusların merkez bankalarının bağımsızlığının yasal bir 

                                                 
15 Baka, a.g.m., s. 68. 
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çerçeveye oturtulması hedeflenmiştir. Bu çerçevede Avrupa Merkez Bankaları 

Sistemine üye ülkelerin merkez bankaları mevzuatlarında Maastricht anlaşması ve 

Avrupa Merkez Bankaları Sistemi Yasasına göre değişiklikler yapılmıştır. 

 

1. Ulusal Merkez Bankalarının Bağımsızlığı 
 

Avrupa Merkez Bankaları Sistemi, para politikasını tanımlamak, uygulamak  

hak ve ödevini yüklenmiştir. Politik otoriteden bağımsızlık sisteme fiyat istikrarını 

amaçlayan bir para politikasını uygulama olanağı sağlamaktadır. Bağımsızlık, 

sistemin para politikası kararlarını uygulaması için gerekli güçlere sahip olmasını da 

gerektirmektedir.16 

 

Merkez bankasının bağımsızlığı Parasal Birliğe geçişin inandırıcılığı için 

gerekli olup, parasal birliğin ön şartıdır. Parasal birlik üye devletlerin elinde bulunan 

parasal güçlerin Avrupa Merkez Bankaları Sistemi tarafından kullanılmasını 

gerektirir. 

 

Avrupa Merkez Bankaları Sistemine geçilmeden önce bu sistemin 

kurulmasına kadar faaliyette bulunan Avrupa Para Enstitüsü bu sistemin kuruluş 

hazırlıklarını sürdürürken merkez bankasının bağımsızlığının özelliklerini, kurumsal, 

personel (banka yöneticilerinin bağımsızlığı anlamında), mali ve işlevsel olmak 

üzere dört düzeyde ele almıştır: Bu çerçevede Enstitü üç temel varsayımda 

bulunmuştur: 

 

- Merkez bankasının bağımsızlığı Anlaşma ve diğer düzenlemeler  ile Avrupa 

Merkez Bankasına verilen görevlerin ve yetkilerin kullanılabilmesi için gereklidir. 

Bu sebeple Merkez Bankasının bağımsızlığının özelliklerinin yukarıda bahsi geçen 

dört unsur çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir. 

 

- Bu özellikler Ulusal Merkez Bankalarının bağımsızlığını değerlendirmeyi 

kolaylaştıran araçlar olarak görülmelidir. 

                                                 
16 Europa Monetary Institute, Convergence Report, Frankfurt am Main: 1998, s. 291. 
 



 

 

 

13

-Merkez bankasının bağımsızlığı aritmetik formülasyon veya mekanik 

yöntemlerle ifade edilebilecek bir konu değildir. Bu sebeple Ulusal Merkez 

Bankalarının karşılaştıkları her duruma göre ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir. 
 
2. Kurumsal Bağımsızlık ve Yasaklanan Müdahale Biçimleri 
 

 Kurumsal bağımsızlığa Avrupa Birliği Anlaşmasının17 108.18 (Eski 107.) 

maddesinde değinilmiş ve Avrupa Merkez Bankaları Sistemi ve Avrupa Merkez 

Bankası Yasasının 7.19 maddesinde ayrıca ele alınmıştır. Bu maddeler Avrupa 

Merkez Bankası ve Ulusal Merkez Bankalarının ve bunların karar kurumlarının 

Topluluk kurumlarından, üye ülkelerden birisinin hükümetinden veya kurumundan 

talimat talep etmesini veya talimat almasını yasaklamıştır. Bu maddeler aynı 

zamanda Topluluk kurumlarının ve üye ülkelerin hükümetlerinin Avrupa Merkez 

Bankasının ve Ulusal Merkez Bankalarının kararları üzerine etkide bulunmasını da 

yasaklamıştır. 
  

Avrupa Merkez Bankaları Sisteminin görevleri, Yasasının 3.20 maddesinde 

tanımlanmıştır: 

- Topluluğun para politikasını tanımlamak ve uygulamak, 

                                                                                                                                           
17Amsterdam Anlaşması ile son şeklini alan Avrupa Birliği Anlaşması, Bölüm 2: Para Politikası. 
 

18 Amsterdam Anlaşması ile son şeklini alan Avrupa Birliği Anlaşması, 108. Madde: “Ne Avrupa Merkez 
Bankası, ne ulusal bir merkez bankası, ne de bunların karar kurumlarının üyeleri yetkilerini kullanırken 
veya bu Anlaşma ve Avrupa Merkez Bankaları Sistemi Yasası gereğince verilen görevleri yerine getirirken 
Topluluk kurum ve kurumlarından talimat almayacak ve istemeyeceklerdir. Topluluk kurum ve kurumları, 
üye ülke hükümet ve kurumları bu prensibi dikkate alacaklar ve görevlerini ifa ederken Avrupa Merkez 
Bankası ve ulusal merkez bankalarının karar kurumlarını etkilemeye çalışmayacaklardır.” 
19 Avrupa Merkez Bankaları Sistemi ve Avrupa Merkez Bankası Yasası, Madde 7, Bağımsızlık: “Ne 
Avrupa Merkez Bankası ne de ulusal bir merkez bankası, ne de bunların karar kurumlarının üyeleri 
yetkilerini kullanırken veya bu Anlaşma ve Yasa gereği verilen görevleri yerine getirirken Topluluk  
kurumlarından, üye ülkelerin hükümetleri veya kurumlarından talimat almayacak ve istemeyeceklerdir. 
Topluluk kurum ve kurumları, üye ülke hükümet ve kurumları bu prensibi dikkate alacaklar ve görevlerini 
ifa ederken Avrupa Merkez Bankası ve ulusal merkez bankalarının karar kurumlarının üyelerini etkilemeye 
çalışmayacaklardır.” 
20 Avrupa Merkez Bankaları Sistemi ve Avrupa Merkez Bankası Yasası, Görevler, Madde 3: 

3.1. Avrupa Birliği Anlaşmasının 105 (2) Maddesi ile uyumlu olarak Avrupa Merkez Bankaları 
Sisteminin gerçekleştirmesi gereken temel görevler şunlardır: 

- Topluluğun para politikasını tanımlamak ve uygulamak; 
- Avrupa Birliği Anlaşmasının 111. Maddesi (Eski 109. madde) ile uyumlu olarak döviz 

operasyonlarını gerçekleştirmek;  
- Üye ülkelerin rezervlerini tutmak ve yönetmek;  
- Ödeme sistemlerinin düzgün işlemesini teşvik etmek.  

3.2. Avrupa Birliği Anlaşmasının 105 (3) Maddesiyle uyumlu olarak Madde 3.1’in üçüncü bendinde 
döviz işlemleri olan Üye Devletlerin hükümetleri tarafından tarafsız olarak tutulup, yönetilecektir 

3.3. Avrupa Birliği Anlaşmasının 105 (5) Maddesi ile uyumlu olarak, Avrupa Merkez Bankası kredi 
kurumlarının dikkatli gözetimi ve mali sistemin istikrarı ile ilgili olarak çalışmalar yapan kurumlara yardım 
edecektir. 
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- Maastricht Anlaşmasının 111. (Eski 109.) maddesine uygun olarak döviz 

operasyonlarını gerçekleştirmek, 

- Üye ülkelerin resmi rezervlerini tutmak ve yönetmek, 

- Ödeme sistemlerinin düzgün işlemesini teşvik etmek. 

 

Bu çerçevede yasaklanan müdahale biçimleri aşağıda belirtilmiştir: 

 

a. Merkez Bankasına  Talimat Verme 
 

Üçüncü tarafların Ulusal Merkez Bankalarına talimat vermeleri Anlaşma, 

Yasa ve Avrupa Merkez Bankaları Sistemi ile bağdaşmamaktadır. 

  

b. Merkez Bankası Kararlarının Onaylanması, Ertelenmesi, İptali veya Başka 

Bir Kuruluşa Devredilmesi 

 

Üçüncü tarafların Ulusal Merkez  Bankalarının kararlarını onaylaması, 

ertelemesi, iptal etmesi veya başka bir kuruma havale etmesi Anlaşma, Yasa  ve 

Avrupa Merkez Bankası Sistemi ile bağdaşmamaktadır. 

 

c. Merkez Bankasının Karar Birimlerinin Kararlarının Sansür Edilmesi 
 

Avrupa Merkez Bankaları Sisteminin görevleri ile ilgili uygulamalarına 

ilişkin kararların sansür edilmesi Anlaşma ve Yasayla bağdaşmamaktadır. Bu sadece 

merkez bankasının bağımsızlığının ifadesi değil, aynı zamanda Ulusal Merkez 

Bankalarının ve Avrupa Merkez Bankasına uyumunun gereğidir. 

 
d. Ulusal Merkez Bankalarının Karar Birimlerinde Oy Hakkı İle Yer Almak 

 

Hükümet veya parlamento temsilcilerinin Ulusal Merkez Bankalarının 

Avrupa Merkez Bankaları Sistemi ile ilgili performansıyla bağlantılı konularda oy 

verebilme hakkına sahip olarak karar birimlerinde yer almaları, bu oy kararı 

belirleyici olmasa dahi, Anlaşma ve Yasa ile bağdaşmaz. 
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e. Ulusal Merkez Bankalarının Kararları İçin Politik Kurumlara Danışılması 
 

Bir Ulusal Merkez Bankası için politik kurumlara danışma zorunluluğu 

yaratan açık bir yasal zorunluluk bu görüşlerin nihai kararı etkileyebilmelerine yol 

açabilir ve bu sebeple Anlaşma ve Yasayla bağdaşmaz. 

 
Avrupa Merkez Bankaları Sisteminin görevlerinin yerine getirilmesi 

zorunluluğu Avrupa Merkez Bankasına verilmiştir. Bu sebeple politik kurumlarla 

diyalog genelde Topluluk düzeyinde olacaktır (Anlaşmanın 111 ve Yasasının  15.321 

maddesi). Bununla birlikte, Ulusal Merkez Bankaları ve politik kurumlar arasındaki 

diyalog, bilgi aktarma ve görüş alışverişini öngören yasal zorunluluklara dayansa bile 

Anlaşma ve Yasayla bağdaşmaz. 

 
3. Banka Üst Yönetiminin Bağımsızlığı 
 

Merkez bankasının bağımsızlığı Avrupa Merkez Bankaları Sisteminin karar 

kurumlarında yer alan kişilerin görev sürelerini garanti altına alan Yasa maddesiyle 

de desteklenmiştir. Yasanın 14.222 maddesi Ulusal Merkez Bankalarının Yasalarında 

merkez bankası başkanlarının görev sürelerinin en az beş yıl olarak belirlenmesini 

öngörmektedir. Yasa aynı zamanda başkanın görevini yerine getirmesi için gereken 

niteliklerini kaybetmesi veya ciddi bir suç işlemesi halleri dışında keyfi olarak 

görevden alınmasını engellemiştir. 

 
Bu çerçevede Ulusal Merkez Bankalarının yasaları merkez bankası 

yöneticilerinin bağımsızlığı ile ilgili olarak aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır. 

 
 
 
 

                                                 
21 Avrupa Merkez Bankaları Sistemi ve Avrupa Merkez  Bankası  Bankası Yasası, Madde  15.3 
“Avrupa Merkez Bankası Avrupa Birliği anlaşmasının 113 (eski 109b(3)) maddesi gereğince Avrupa 
Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankaları Sisteminin cari ve bir önceki yıl faaliyetleri hakkında 
Avrupa Parlamentosu, Konseyi, Komisyonu ve Avrupa Konseyine yıllık rapor vermelidir.” 
22 Avrupa Merkez Bankaları Sistemi ve Avrupa Merkez  Bankası Yasası, Madde 14.2 “ Ulusal merkez 
bankalarının yasaları merkez bankası başkanına en az beş yıllık görev süresi sağlamalıdır.Başkan 
görevlerini yapması için gerekli şartları yerine getiremezse veya ciddi bir suç işlerse görevden 
alınabilir.” 
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a. Merkez Bankası Başkanlarının Asgari Görev Süreleri 

  
 Ulusal Merkez Bankalarının yasaları, Düzenlemenin 14.2 maddesiyle uyum 

içinde olmalı yani, başkanın görev süresi asgari beş yıl olmalıdır. Bu durum doğal 

olarak daha uzun görev sürelerine de olanak tanır. Öte yandan başkanın görevden 

alınması ile ilgili Avrupa Merkez Bankaları Sistemi ve Avrupa Merkez Bankası 

Yasasının 14.2 maddesi ile uyum içinde olmaları halinde başkanın süresiz olarak 

atanmasının yer aldığı yasalarda bir değişiklik yapmaya gerek yoktur. Ayrıca başkan 

için zorunlu bir emeklilik yaşının belirlenmesi de yasanın asgari beş yıl şartı ile bir 

çelişki yaratmaz. 

  

b. Merkez Bankası Başkanlarının Görevden Alınma Şartları 
 

 Ulusal Merkez Bankalarının Yasaları Avrupa Merkez Bankaları Sistemi ve 

Avrupa Merkez Bankası Yasasının 14.2 maddesinde belirtilen sebepler dışında 

başkanın (görevini yerine getirmesi için gerekli nitelikleri kaybetmek veya ciddi bir 

suç işlemek gibi) görevden alınmamasını sağlamak zorundadır. Bu şartın amacı 

başkanı tayin eden kurumların, özellikle parlamento veya hükümetin başkanı keyfi 

bir biçimde görevden almasını engellemektir. Ulusal Merkez Bankaları Yasaları 

görevden alınmayı Avrupa Merkez Bankaları Sistemi ve Avrupa Merkez Bankası 

Yasasının 14.2 maddesiyle uyumlu olarak ifade etmeli, ya da bu konuya hiç 

değinmemelidir (Bu durumda Madde 14.2 ye göre hareket edilecektir). 

 

c. Ulusal Merkez Bankalarının Karar Alma Yetkisine Sahip Birimlerinde 

Avrupa Merkez Bankaları Sistemi ile ilgili Görev Alan Üyelerin Görev 

Sürelerinin Düzenlenmesi 

 

Başkan için sağlanan şartlar, Ulusal Merkez Bankalarının Karar 

Kurumlarında, Avrupa Merkez Bankaları Sisteminin uygulanması ile ilgili görev 

alan diğer yetkililer için de sağlanamazsa bankanın bağımsızlığı tehlikeye düşebilir. 

Görev süresinin garanti altına alınması için benzer şart Anlaşmanın ve Yasanın diğer 

maddelerinde yer almaktadır. 
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4. Mali Bağımsızlık 
  
 Bir Ulusal Merkez Bankası kurumsal ve işlevsel açıdan tamamen bağımsız 

olsa da görevini yerine getirmesi için gerekli ekonomik gereksinimlerini bağımsız bir 

biçimde sağlayamıyorsa bağımsız sayılamaz. Ulusal Merkez Bankaları Avrupa 

Merkez Bankaları Sistemi ile ilgili görevlerini yerine getirebilmek için uygun 

araçlarla kendilerini finanse edebilecek durumda olmalıdırlar. Ulusal Merkez 

Bankalarının mali hesaplarının dönem sonunda denetlenmesi bu bankaların, 

sahiplerine karşı şeffaflığının bir yansıması olarak görülebilir. Ancak, Ulusal Merkez 

Bankalarının yasaları bu denetimin bağımsızlığı zedelemesini engelleyecek içerikte 

olmalıdır. Bununla birlikte, Ulusal Merkez Bankalarının bütçelerinin veya kar 

paylaşımının belirlenmesinde hükümet veya parlamentonun etkili olduğu ülkelerde, 

bu durumun Ulusal Merkez Bankalarının Avrupa Merkez Bankaları sistemi ile ilgili 

görevlerini etkilememesi yasal düzenlemeyle güvence altına alınmalıdır. 

 
VII. TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASININ BAĞIMSIZLIĞI 

 

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’da doğal olarak dünyada merkez 

bankalarının geçirdiği dönüşümlerden etkilenmektedir. Bu çerçevede TCMB’de 

zaman içinde daha bağımsız bir statüye doğru yönelmiştir. 

 

A. 1980 Öncesinde Merkez Bankasının Bağımsızlığı 

 
 11.6.1930 tarih ve 1715 sayılı ilk Merkez Bankası Yasası çıkarılırken 

bağımsız bir merkez bankası amaçlandığı kesindir.23 Bu noktada bankanın politik 

etkiden korunmasını sağlayacak bir statüye kavuşturulmasına büyük önem verildiği 

görülmektedir. Bankanın kuruluş hazırlıklarının yapıldığı dönemde geniş ölçüde 

kabul görmüş olan merkez bankalarının politik etkiden korunması ilkesi I. Dünya 

Savaşı sırasında hükümetlerin baskısıyla oluşan parasal genişlemenin dünya para 

sistemini istikrarsızlığa sürüklemesine karşı bir tepki olarak ortaya çıkmıştır.24  

                                                 
23 Cafer Tayyar Sadıklar, Merkez Bankasının Bağımsızlığı, Gerçekleşmeyen IV. İzmir İktisat 
Kongresi için hazırlanan tebliğ, İzmir, 2000, s.2. 
24 Yaşar Erikçi, 1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yasası Açıklaması, Ankara: 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı, 2000, s. I. 
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 1715 sayılı yasada zaman içinde yapılan değişiklikler daha ziyade Hazine ve 

Kamu İktisadi Teşekküllerine kredi verme imkanlarını  genişleten hükümler 

olmuştur. Diğer bir deyimle açık finansman yolları yasalaştırılmıştır. Böylece yasal 

olarak ve fiilen Merkez Bankasının bağımsız hareket etmesi zorlaştırılmıştır.25 Bu 

değişiklikler içinde en çok dikkat çeken ise Hazineye avans verilmesi ile ilgilidir. 

Başlangıçta 1715 sayılı yasada Merkez Bankası’nın Hazine’ye avans vermesi bile 

öngörülmemişken, 1947 yılından itibaren bir düzenleme ile bütçe ödeneklerinin % 

15’i kadarının Hazineye kısa vadeli avans olarak verilmesi uygulamasına 

geçilmiştir.26  

 
 Bununla birlikte, 1968-1973 yıllarını kapsayan II. Beş Yıllık Kalkınma 

Planı’nda 1715 sayılı yasanın, yapılan değişikliklere rağmen, planlı kalkınma 

hedefleri açısından yeterli görülmemesi dolayısıyla bir bütün olarak yenilenmesi 

öngörülmüştür. Bu çerçevede, para ve kredi politikalarının Planın öngördüğü ilkelere 

uygun olarak yürütülmesini sağlamak üzere 14.01.1970 tarihinde 1211 sayılı yasa 

kabul edilerek Bankanın örgüt yapısı ile görev ve yetkileri zamanın ekonomik 

koşullarına ve merkez bankacılığı anlayışına göre yeniden düzenlenmiştir.27  

 

Merkez bankasının bağımsızlığı ile ilgili olarak kamuoyuna yansıyan ilk ciddi 

tartışma 1977 yılı Ağustosunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı 

Tayyar Sadıklar ile Başbakan Ecevit başkanlığındaki hükümet arasında 

yaşanmıştır.28 

 
B. 1980’den Günümüze Merkez Bankasının Bağımsızlığını Etkileyen Gelişmeler   
  

Merkez bankasının bağımsızlığı tartışmaları 1980’li yıllardan itibaren 

Türkiye’nin ekonomik yapısının bir dönüşüm sürecine girmesi ile daha da 

hızlanmıştır. 1980 ekonomik istikrar programıyla birlikte Merkez Bankasının 

finansal sistem içindeki payının azaltılması amaçlanmış, böylece finansal sistemin 

                                                 
25 Sadıklar, a.g.m., s.7. 
26 Suat Oktar, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ne Ölçüde Bağımsız?”, Banka ve Ekonomik 
Yorumlar Dergisi, sayı 5, Yıl:34, Mayıs 1997, s. 5. 
27 Erikçi, a.g.e., s.11. 
28 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Doç. Dr. 
Tayyar Sadıklar’ın 11 Ağustos 1978 tarihinde düzenlediği basın toplantısındaki konuşması, 
Ankara: 11 Ağustos 1978.  
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işlevlerini daha düzgün bir şekilde gerçekleştirebilmesi hedeflenmiştir. Bu aynı 

zamanda piyasa ekonomisine geçiş için de önem taşımaktaydı. Bununla birlikte, 

bütçe açığı hızla arttığı için  mali sistemi iyileştirmek için 1980’den sonra yapılan 

düzenlemeler çok fazla fayda sağlamamıştır. Hükümetin bütçe açıklarının finansmanı 

için TCMB’nin kapısını daha sık çalması, bankanın bilançosunu daha da büyüterek 

mali sistem içindeki payını arttırmıştır. Ayrıca, 1980’den sonra hızlı büyüme 

politikaları hükümetin aşırı borçlanmasına yol açmış ve TCMB’nin uygun kredi 

politikaları izlemesine engel olmuştur.29  

  
1980’den bu yana kamu kesiminin harcamaları devamlı olarak artarken, gelir 

arttırıcı önlemler alınamamıştır. Kamu kesiminin açıklarının hızlanarak artması mali 

darboğaza yol açmıştır. Borçlanma veya parasal genişleme yolu ile finanse edilen 

kamu açıklarının kronik bir hal almasıyla faiz oranı kurlar ve enflasyon hep 

yükselme eğilimi taşımıştır. 

  

Kamu kesiminin borçlanma gereksiniminin incelenmesi TCMB’nin 

yetkilerini ve fiyat istikrarını sağlayacak politikaları kullanmasına engel olan mali 

dengesizliğin boyutunu açıklamakta faydalı olacaktır. Kamu kesiminin borçlanma 

gereksiniminin Gayrisafi Milli Hasılaya oranı  (KKBG/GSMH)  1 numaralı tabloda 

da görülebileceği gibi özellikle 90’lı yıllarda  yüksek düzeyde seyretmiştir.  

 

Tablo 1:Yıllar İtibariyle Kamu Kesimi Borçlanma Gereğinin GSMH Payı (%) 
 

Yıl 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

KKBG/GSMH 11.3 8.2 5.2 8.7 7.7 9.0 15.3 12.0 16.5 12.7 9.4 5 

 

Kaynak: TCMB 1993-2004  yıllık raporları 

 

 Buna ek olarak, yine 90’lı yıllarda konsolide bütçenin faiz ödemelerinde 

(kbfö) hızlı bir yükselme gözlenmiştir. Bu durum  2 numaralı tabloda gösterilmiştir. 

                                                 
29 Nuran Gökbudak , The Central Bank Independence, The Bundesbank Experience and Central 
Bankof the Republic of Turkey, Discussion Paper (The Central Bank of Turkey), No: 9610, March 
1996, s.33. 
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Tablo 2: Yıllar İtibariyle Konsolide Bütçe Faiz Ödemeleri GSMH 
Payı(%) 
 

Yıl 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

KBFÖ/GSMH 7.3 10.0 7.7 11.7 12.9 16.3 23.3 19.0 16.4 13.3 

 

Kaynak: TCMB 1995-2004  yıllık raporları 

 
 Mali dengesizlik her zaman TCMB’nin bağımsızlığı üzerinde önemli bir 

baskı yaratmıştır. Bu baskıya rağmen 1980’li yıllarda başlayan ekonomik değişim 

süreci TCMB’nin daha bağımsız bir kurumsal yapıya yönelmesinin alt yapısını 

oluşturmuştur. 

 

1. Yavuz Canevi Dönemi (16.1.1984 – 11.11.1986) 
 

Canevi döneminde Bankanın Araştırma Bölümü yeni ve kaliteli elemanlarla 

takviye edilerek, sorunları daha uzman bir yaklaşımla ele alma olanağını 

arttırılmıştır. Bu bölümün elemanları tarafından yapılan çalışmalar sayesinde, merkez 

bankası yönetimi karar alma sürecinde çok iyi bir şekilde bilgilendirilmiştir. Merkez 

Bankasının kurumsal bağımsızlığının gelişmesine Araştırma Bölümünün 

güçlendirilmesinin önemli katkıları olmuştur. Çünkü iyi bilgilendirilmiş ve nitelikli 

banka yöneticilerinin politikacılardan gelen baskılara direnebilmeleri daha 

kolaydır.30 

  

Öte yandan Banka çağdaş işlevlerini gerçekleştirmek için kurulan veya 

yeniden örgütlenen birimlerini de kaliteli elemanlarla takviye ederek güçlü bir 

teknisyen kadrosu oluşturma yoluna girmiştir.  Bunlara paralel olarak da yoğun 

eğitim faaliyetlerine ağırlık verilmiştir. Kısacası, Banka bağımsız olmanın 

sorumluluğunu yüklenebilecek seçkin bir teknokrat kadro oluşturmanın ilk önemli 

adımlarını atmıştır. 

  

                                                 
30 Gökbudak, age., s.34. 
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1985’de Merkez Bankasında Hazine kağıtları ihale ile satılmaya başlanmış, 

1986’da ise bankaların birbirlerinden borçlanabildikleri para piyasası açılmıştır. 

   

2. Dr. Rüştü Saracoğlu Dönemi (30.7.1987-2.8.1993) 
  

Türkiye şartlarına göre oldukça uzun bir süre Merkez Bankası Başkanlığı 

yapabilen Saracoğlu döneminde Bankanın kurumsal değişimi hız kazanmıştır. 

Saracoğlu kişiliği ve ekonomi bilgisinin derinliği ile TCMB’nin gelişmesinde çok 

önemli bir rol oynamıştır.  

 

21 Ağustos 1987’de Eximbank’ın kurulması Merkez Bankasının asli 

işlevlerine dönmesine yardımcı olan bir başka gelişme olmuştur. Eximbank’ın 

kurulmasından önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dış ticaretin teşvikinde 

önemli roller almıştı. Böylece Banka yatırım ve ihracatı teşvik görevlerini bu 

bankaya devrederek, asli görevlerine dönme yolunda biraz daha ilerlemiş olmuştur. 

 

Saracoğlu önderliğinde Merkez Bankasında 1988 ve 1989 yıllarında altın ve 

döviz piyasaları açılmıştır. Canevi döneminden beri hazırlık çalışmaları sürdürülen 

bu piyasalar para politikalarının piyasa araçlarıyla bağımsız bir biçimde yürütülmesi 

amacıyla kurulmuştur 

 

1989 yılında TCMB ile HDTM (Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı) 

Hazineye verilen kısa vadeli avansların sınırlandırılması ile ilgili olarak bir 

anlaşmaya vardı. Bu anlaşma bağımsızlığın sağlanması yönünden önemlidir. Çünkü 

merkez bankasının ürününün yani ulusal paranın değerini korumak için bir harcama 

kurumu olan Hazine ile merkez bankasının birbirinden ayrılmaları gerekir. 

 

1989’da Merkez Bankası açısından önemli bir başka gelişme 32 sayılı kararla 

Türk Lirası üzerindeki pek çok kısıtlamanın kaldırılması, sermaye hareketlerinin 

serbest bırakılması sonucu Türk Lirasının değerinin iç ve dış talebe göre 

belirlenmesidir. 
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1990 yılı başında Merkez Bankası orta vadeli bir perspektif içinde bir para 

programını kamuoyuna açıklayarak uygulamaya başlamıştır. İlk para programının 

açıklanması Merkez Bankasının aşağıdaki hususları içeren bağımsızliğinin artışına 

doğru yeni bir adım olmuştur: 

 

- Merkez bankası istihdam yaratmayı amaçlayan politikaların bir parçası 

olmamalıdır. 

- Merkez bankası teşvik politikalarının aracı olmamalıdır. 

- Merkez bankasının orta vadeli amacı Türk Lirasının iç ve dış değerinin 

istikrarını sağlamak olmalıdır. 

 

1990 yılı parasal programı ile Merkez Bankası, toplam bilanço büyüklüğü, 

toplam iç yükümlülükler, toplam iç varlıklar ve Merkez Bankası Parası üzerine 

hedefler koyarak bunları denetim altına almak istemiştir. Parasal program hedefleri 

büyük ölçüde tutturulmuş, buna bağlı olarak para piyasalarında istikrar sağlanmıştır. 

Faiz oranları ve döviz kurları 1990 yılında aşırı bir dalgalanma göstermemiştir.  

 

1991’de körfez krizi nedeniyle parasal program açıklanamamış, politik 

gelişmeler ve erken seçim kararının yarattığı belirsizlikler nedeniyle para politikasını 

uygulama açısından zor bir yıl olmuştur. 1991 yılı para politikası, döviz rezervlerinde 

büyük kayba yol açmadan kurlar üzerindeki baskı yaratılmasını önlemeye çalışmak 

yönünde olmuştur. 1992’de açıklanan parasal büyüklükler önemli ölçüde aşılmıştır, 

buna karşın döviz kurlarındaki aşırı dalgalanmaların giderilmesine çalışılmıştır. 1993 

yılında ise kamu açıklarının denetim altına alınamamasının parasal büyüklüklerin 

kontrolünü zorlaştırması nedeniyle, Merkez Bankası parasal program açıklamamıştır 

 

3. Prof. Dr. N. Bülent Gültekin Dönemi  (9.9.1993-31.1.1994) 
 

Gültekin dönemi 1985’den sonra TCMB’de başlatılan gelişmelerin 

durakladığı bir dönemdir. Gültekin Merkez Bankasında çok kısa bir süre Başkanlık 

yapabilmiştir. 

 



 

 

 

23

 Gültekin’in karşılaştığı sorunun temelinde de her zaman için Merkez 

Bankasının Bağımsızlığını tehdit eden bir etmen olan kamu sektörünün gelir gider 

dengesizliği yatmaktaydı. Hükümet faizleri yüksek bulduğu için gelir gider 

dengesizliği finansmanında 1986’dan beri kullanılan devlet iç borçlanma senetleri 

ihalesi yöntemini terk etmiş, devlet iç borçlanma senetleri ihaleleri sıkça iptal 

edilmiş, ihaledeki borçlanma miktarı düşük tutularak faizin belirli bir düzeyi 

aşmayacak şekilde sınırlanması stratejisi sürdürülmüştür.31 

 

Buna ek olarak vergi konusundaki düzenlemeler önemli belirsizlikler 

yaratmış ve iç borçlanma senetlerine olan talebi olumsuz yönde etkilemiştir. Bu 

sebeple Hazine harcamalarını kısa vadeli avans kullanarak yapmıştır. Bu dönemde, 

mevcut yasal düzenlemeler Hazine’nin Merkez Bankası’ndaki kısa vadeli avans 

hesabını dilediği ölçüde ve hızda kullanabilmesine izin vermekteydi. Piyasadaki  

likiditenin gittikçe büyümesi ve kronikleşmesi sebebiyle döviz  kurunun aşırı baskı 

altında kalması sonucu  1994 ekonomik krizi yaşanmış, bunun sonucunda Merkez 

Bankası Başkanı Gültekin görevinden istifa etmiştir. 

 
4. Ş. Yaman Törüner Dönemi (14.2.1994-1.11.1995) 
  

 5 Nisan Kararları çerçevesinde 12 Nisan 1994 tarih 3985 nolu yasayla 1211 

sayılı yasanın 50. Maddesi değiştirilerek Hazineye verilen kısa vadeli avans 

uygulaması yeniden düzenlenmiştir. 1 Ocak 1995’te yürürlüğe giren bu yasaya göre 

Bankanın Hazineye vereceği kısa vadeli avans hesabı her yıl cari yıl bütçe ödenekleri 

toplamının bir önceki yılın genel bütçe ödeneklerinin toplam tutarını aşan kısmının  

%12’sini geçmeyecektir. Bu oran 1996 yılı için %10, 1997 için %6 ve 1998 ve takip 

eden yıllar için %3 olacaktır. Bu yasayla, merkez bankasının diğer kamu 

kuruluşlarına verdiği krediler de Hazineye verilen kısa vadeli avans limitlerinin 

yarısını geçemeyecek şekilde sınırlandırılmıştır. 

 

Törüner döneminde genel olarak enflasyonla mücadelede kurlar nominal çipa 

olarak kullanılmış ve kur politikasının güvenilirliğinin arttırılması için dış varlık 

artışına önem verilmiştir. Öte yandan, dış varlık artışının parasal büyüklüklerde 

                                                 
31 Bülent Gültekin, “İstifa Konuşması”, İşletme ve  Finans Dergisi, Sayı: 94-95. 
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ortaya çıkaracağı baskıyı azaltmak amacıyla iç varlık artışına sınırlama getirilmiş ve 

açık piyasa işlemleri uluslararası rezerv artışının sterilizasyonunda kullanılmştır. 

 

5. Gazi Erçel Dönemi ( 18.4.1996 – 1.3.2001) 
 

1996 ve 1997 yıllarında enflasyonun düşürülmesinin yanısıra mali 

piyasalarda istikrarın sağlanması hedef alınmıştır. 30 Temmuz 1997 tarihinde Hazine 

ve Merkez Bankası enflasyonun düşürülmesi için ortak hareket etme kararı alarak 

sekiz maddelik bir protokol hazırlamışlardır. Protokol şu hususları içermektedir: 

 

a) 1998 yılından itibaren Merkez Bankası tarafından para programı 

uygulanacaktır. 

b) Program Merkez Bankası tarafından hazırlanacaktır. Bu arada Hazine’nin 

nakit ihtiyacı da dikkate alınacaktır. Program hakkında Hazinenin de 

mutabakatı alınacaktır. 

c) Para programı her iki tarafı bağlayıcı biçimde kamuoyuna açıklanacaktır. 

d) Hazine, nakit yönetimini para programına uyumlu olarak sürdürecektir. 

Programı etkileyebilecek  uygulamaları Hazine önceden bankaya 

bildirecektir. 

e) Programın hedefine ulaşabilmesinde çok  önemli yeri olan kısa vadeli faiz 

oranları Merkez Bankasınca belirlenecektir. 

f) Gelişmeler her ay piyasalara açıklanacaktır. 

 

Merkez bankası 1998 yılının ilk altı ayında üçer aylık dönemler itibariyle 

rezerv para hedefi açıklamış ve hedefleri başarıyla tutturmuştur. Enflasyonun  düşme 

trendine girmesiyle birlikte yılın ikinci yarısında Merkez Bankası rezerv para 

hedeflemesini bırakmış ve net iç varlık hedeflemesine yönelmiştir. Merkez Bankası 

bağımsızliğa doğru adım atmış olmakla beraber Türk Lirası’nın itibarı hala çok 

düşüktü.32 

 

                                                 
32 Gül Turan, “Merkez Bankası Bilanço Analizi: Analitik Bilanço Yapısının Dünü ve Bugünü”, 
Bankacılar Dergisi, Sayı:26, 1998, s.60. 
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Hükümet, Aralık 1999 da enflasyon oranını 2002 sonu itibariyle tek haneye 

indiren bir enflasyonu düşürme programı başlatmıştır. IMF’nin gözetimi ve teknik 

desteğinden yardım alan bu program döviz  kuruna dayanarak enflasyonu düşürmeyi 

ve TCMB’nin iç varlıklarına üst limitler getirmeyi hedefliyordu. Yakın zamana kadar 

Merkez Bankası’nın fiili kur politikası temelde kısa vadeli enflasyonist bekleyişler, 

ödemeler dengesi ve kamu dengesi gibi değişkenlere göre şekillenmişti. Bu kez, 

Banka  kur politikasını yalnızca enflasyon hedefine göre uygulayacaktı. Program 

süresince, döviz kuru politikası  iki farklı kur rejimi olarak şekillendirilmiştir. Döviz 

kuru politikası 2000 Ocak – 2001 Haziran dönemini kapsayan ilk 18 aylık sürede 

“enflasyon hedefine yönelik kur sepeti”, takip eden dönemde ise “kademeli olarak 

genişleyen band” çerçevesinde yürütülecekti. TCMB bu programla 2000 yılında 

döviz kuru sepeti artış oranının %20 olacağını taahhüt etmekteydi. 

 

 Program 2000 yılı Kasım ayında ve 2001 yılında ortaya çıkan krizlerle 

çökünce Erçel, Merkez Bankasının bu programdaki sorumluluğu sebebiyle istifa 

etmiştir. 

 

6. Süreyya Serdengeçti Dönemi (14.03.2001- ) 
 
 Serdengeçti göreve başladıktan kısa bir süre sonra 25.4.2001 tarih 4651 sayılı 

yasayla 14.1.1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

Yasasının 4. Maddesi değiştirilerek Bankanın temel amacı fiyat istikrarını sağlamak 

olarak belirlenmiştir. Yine aynı maddeye göre Banka, fiyat istikrarını sağlamak için 

uygulayacağı para politikasını ve kullanacağı para politikası araçlarını doğrudan 

belirleyebilecektir. Aynı yasayla yapılan bir başka değişiklikle Bankanın hazine ile 

kamu kurum ve kuruluşlarına avans vermesi, kredi açması, Hazine ve diğer kamu 

kurumlarının borçlanma araçlarını birincil piyasada satın alması yasaklanmıştır. 

Başkan yardımcılarının görev süreleri 3 yıldan 5 yıla çıkarılmıştır. Ayrıca 1211 sayılı 

yasada Başkanın görev süresinin bitiminden önce görevden alınamayacağı kuralı 

Başkan yardımcıları için de geçerli hale gelmiştir. Böylelikle Avrupa Merkez 

Bankaları Sistemi Yasasının 14. Maddesi ile uyum sağlanmış oldu. 
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Öte yandan Banka 2001 Ağustos ayından itibaren döviz piyasasına en alt 

düzeyde müdahale yolunu seçti. Banka sadece aşırı kur hareketlerine müdahale etti. 

2002 yılında parasal hedefleme ve enflasyon hedeflemesi öngörüldü. Hedeflenen 

temel parasal büyüklük olan “para tabanı” nda yıllık %40’lık bir artış planlandı.33 

 

2004 yılına gelindiğinde ise Tüketici Fiyat Endeksi yıllık artışı tek haneli 

rakamlara düşürülerek enflasyonla mücadelede büyük bir başarı sağlanmıştır. Bunda 

merkez bankası yasasında 2001 yılında yapılan değişiklikle birlikte hükümetin 

bankanın bağımsızlığına müdahale etmemesi de büyük rol oynamıştır. 

 

VIII. SOSYOEKONOMİK GÜÇLERİN MERKEZ BANKASININ 

BAĞIMSIZLIĞINA YAKLAŞIMI (POLİTİK EKONOMİ YAKLAŞIMI) 

 
Politik ekonomi yaklaşımı teknik/ekonomik analiz yaklaşımından farklıdır. 

Ekonomik analiz, ampirik değerlendirmede merkez bankasının bağımsızlığını dışsal 

(eksojen) olarak ele alırken, politik ekonomi yaklaşımı bağımsızlığı belirleyen 

etmenleri araştırır. Ekonomik analiz karmaşık kurumsal yapıları tek bir değişken olan 

“merkez bankasının bağımsızlığına” indirgeyebilir. Öte yandan politik ekonomi 

yaklaşımı kurumları oluşturan siyasal güç ve çıkarları inceler. 

 
A. Politik Ekonomi Yaklaşımıyla Merkez Bankasının Bağımsızlığı 

 

Ekonomi disiplinindeki tarih incelemeleri, merkez bankasının işlevlerinin 

bankacılık sisteminin gereksinimlerine doğal bir yanıt olarak, veya serbest bankacılık 

savunucularının iddia ettiği gibi kendi çıkarını düşünen hükümetlerin senyorajın 

nimetlerinden yararlanmak amacıyla oluşturdukları yaklaşımların bir sonucu olarak 

gelişip gelişmediği sorusu üzerine yoğunlaşmıştır. Burada kullanılan politik ekonomi 

yaklaşımı merkez bankasının statüsünün evriminin doğal etmenlerin bir sonucu 

olduğunu reddeder. Söz konusu yaklaşıma göre bu statü hükümet davranışlarının bir 

                                                 
33 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, “2002 Yılında Para ve Kur Politikası ve Muhtemel 
Gelişmeler”, Basın Duyurusu, 2 Ocak 2002, s.6, Erişim: 20.02.2002 
(http://www.tcmb.gov.tr/yeni/duyuru/ DUY2002-1.html). 
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sonucu olarak da açıklanamaz. Bankanın statüsü daha karmaşık bir politik sürecin 

sonucudur.34 

 

Bu kısmın iki amacı vardır: 

 

i) Merkez bankasının bağımsızlığının tartışmayı şekillendiren özel politik 

ekonomik güçler bağlamında değerlendirilmesi. 

ii) Politik, yasal ve kurumsal seçenekler yelpazesinin belirlenmesi ve bunların 

gerçekleştirilebilirliğini belirleyen unsurlar olmaları sebebiyle bu güçlerin analiz 

edilmesi. Böylece çeşitli durumların analizinde başvurulabilecek bir çerçeve 

oluşturulması. 

 

B. Merkez Bankasının Bağımsızlığının Güncel Politika Gündeminde  Üst 

Sıralarda Olma Nedenleri 

 

Dünya enflasyonist bir süreç içinde değildir. 1990’lı ve 2000’li yıllarda 

enflasyon 1970’lere göre daha düşük düzeydedir. Öte yandan monetarizmin en ateşli 

savunucuları bile “para arzının kontrolü” konusunda o kadar da ısrarcı değildirler. 

Merkez bankasının bağımsızlığının dayanakları: 

 

i) Merkez bankasının para arzını kontrol edebilmesi, 

ii) Para arzı ile enflasyon arasında tahmin edilebilir bir bağlantının 

bulunmasıdır. 

 

İlk değerlendirmeye karşı post-Keynesyen ekonomistler direnç 

göstermişlerdir. Buna karşın ikinci ilişkiyi merkez bankalarının başkanları bile 

sorgulamaktadır. Federal Reserv’in Başkanı Alan Greenspan, son zamanlarda yaptığı 

bir açıklamada para arzı ile gelir düzeyi ve para arzı ile fiyatlar genel düzeyi 

arasındaki tarihsel bağların büyük ölçüde koptuğunu ve parasal büyüklüklerin 

politika olma özelliğini yerine getirmediğini ileri sürmüştür. Greenspan’a göre en 

azından bir dönem için M2 ekonominin mali şartlarının güvenilir bir göstergesi 

                                                 
34 Bowles and White , a.g.m., s.241. 
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olmuştur ve henüz onun yerini alabilen bir gösterge bulunamamıştır. Ayrıca, merkez 

bankasının rolü ve enlasyonist eğilimler hakkındaki tartışmaların neredeyse iki 

asırlık bir geçmişi vardır. Bu sebeple bugünkü tartışmanın yoğunluğu kurumsal 

düzenlemelerde bir sıçramayı değil, uzun geçmişi olan bir tartışmanın alevlenmesini 

ifade etmektedir.35 

 

Konuyu gündemin üst noktalarında tutan etmenler dünya çapındaki hükümet 

etme krizine ve politik ahlakın kaybolmasına kadar uzanabilmektedir. Bu olgu 

küresel neoklasizimin ekonomik sonuçları ve politik yansımaları ile hızlanmıştır. 

Neoklasik doktrin 1980’lerde hükümetin ekonomide daha alt düzeyde rol oynaması 

gerektiğini ileri sürerek yola çıkmıştır. Devlet müdahalesini savunanlar hem 

muhafazakar politik partiler hem de işsizlik gibi değişkenlerin “doğal” düzeylerinin 

değiştirilmesinde hükümet politikalarının etkisizliğini vurgulayarak, neoklasik 

geleneği takip eden ekonomistler tarafından yoğun eleştirilere maruz kalmışlardır. 

Bu trend Thatcher/Reagan döneminin monetarist karşı devrimiyle başlamış ve ulusal 

veya uluslararası ekonomi ve maliye çevrelerinde ekonomik olarak doğru bir 

yaklaşım olarak kurumsallaşmıştır. Pratik düzeyde ise, piyasa ekonomisinin 

etkinliğini savunan ideoloji yerel finansal gelişmeleri güçlendirmiş ve finansal 

küreselleşmeyi hızlandırmıştır.  

 

Gelişmiş kapitalist ülkelerin finansal piyasaları 1970’lerin ortalarından 

itibaren büyük değişikliklere sahne olmuştur. Bu değişiklikler temel olarak 

birbirleriyle ilişkili olan şu etmenlerden doğmaktadır; 

 

i) Gelişmiş ülkelerde finansal piyasaların devletin etki müdahalesinin 

dışına çıkarılması, 

ii) Bu piyasaların uluslararasılaşması,  

iii) Daha riskli ve büyük finansal yatırımlara olanak sağlayan bir dizi 

finansal aracın ortaya çıkması, 

iv) Piyasalarda, özellikle kurumsal yatırımcılar şeklinde yeni oyuncuların 

ortaya çıkması ve bunların aldıkları rollerin artması.  

                                                 
35 Bowles and White, a.g.m. 242. 
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Bu değişiklikler yerel finansal güçlerle hükümet arasındaki dengeyi birinciler 

lehine değiştirmiştir. Bu süreçte küresel finansal güçler hükümetleri “bağımsız para 

politikası” takip etmemeleri halinde ülkeden kaçıp gitmekle tehdit etmişlerdir. 

Böylece pek çok ülke “bağımsız” merkez bankası kavramının etkisine girmiştir. 

Merkez bankası politikacıların potansiyel savurganlık ve zayıflıklarına ve 

uluslararası sermayenin kaçışının ortaya çıkarttığı ekonomik rahatsızlıklara karşı 

koruyucu bir rol üstlenmektedir.36  

 

C. Merkez Bankasını Etkileyen Güçler 
 

Merkez bankasını etkileyen güçler yerel sosyoekonomik güçler, politika ve 

devlet sistemi, uluslararası politik, ekonomik güçlerdir. Bunlar merkez bankasının 

kurumsal yapısını ve politikalarını kendi çıkar ve beklentileri doğrultusunda 

yönlendirmeye çalışırlar. 

 

1.Yerel Sosyo Ekonomik Güçler 
 

Yerel sosyoekonomik güçler sanayi, finans ve emektir. Çıkarları veri olarak 

alındığında bu güçlerin merkez bankasının bağımsızlığı ve bunun sağlayacağı 

ekonomik faydalar hakkındaki yaklaşımları farklıdır. Hem sanayi, hem emek, 

istihdam ve büyümeyi amaçlayan makroekonomik politikalardan yararlanır. Hatta bu 

politikaların işçi kesimi için daha önemli olduğu söylenebilir. Bu çerçevede sanayi 

ve emek kendisini diğer makroekonomik hedeflerden soyutlayarak ana işlevini 

enflasyonu önlemek olarak tanımlayan bir kurum olan merkez bankasının 

bağımsızlığının artmasına daha şüpheci bakacaktır.  

 

Aksine, “finans kesimi” çeşitli sebepler dolayısıyla merkez bankasının 

bağımsızlığını daha doğal karşılayacaktır. Genel olarak, finans kesimi enflasyondan 

zarar görür. Çünkü enflasyon mali sistemin kullanışlılığını ve güvenilirliğini devre 

dışı bırakır. Böyle bir durum sermaye çıkışına yol açacağı için mali kurumların 

istikrarını tehdit eder ve hiperenflasyon gibi olağan dışı durumlarda parasal araçların 

                                                 
 
36 Bowles and White a.g.m., s.242. 
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tamamen terk edilmesine ve trampa ekonomisine dönülmesine yol açar. Fiyat 

istikrarı finansal kurumlar için 1980’lerde olduğu gibi daha liberal bir finans 

sistemine geçilebilmesini kolaylaştırması açısından da önemlidir. Ayrıca merkez 

bankası bir devlet kuruluşu olmakla birlikte mali sektörle de yakın bağlara sahip 

olup, bu sektörün çıkar ve ideolojisini hükümetten daha iyi yansıtır. Ayrıca, 

bankacılar, merkez bankasına baskı yapmada ve yine merkez bankası kadrosuna 

eleman vermede uzmandırlar. Bu sebeple daha fazla bağımsız merkez bankası mali 

sektör için daha caziptir. Çünkü, bağımsız merkez bankası bankacıları sadece diğer 

sosyoekonomik kesimlerden gelen baskılara göre hareket eden zayıf hükümetlerin 

yarattığı hasarlardan korumakla kalmaz, devletin kurumsallaşmış gücünün bankacılar 

lehine kullanılmasını da sağlar.  

 

Konunun yukarıda ileri sürülenlerden daha karışık yönleri de vardır. Finansal 

kesim içinde de bölünmeler görülebilir (Örneğin; dış kaynaklı veya yerel kuruluşlar 

gibi). Bankaların para politikası ve merkez bankasının bağımsızlığına bakışı özellikle 

sanayi ile olan ilişkilerine göre de değişebilir. Mali kesimin tümü ile bankaların 

çıkarlarının yakın olması bunların her zaman çakıştığı anlamına gelmez. Yine de 

merkez bankasının uzun dönemde finansal sektörün ortak çıkarlarının temsilcisi 

olduğu düşünülebilir. Merkez bankası bankaların kendilerinin bir araya gelerek 

gerçekleştiremediği ortak faydayı sağlayan bir kurum olarak görülebilir. Bu 

çerçevede bankalar yapılan düzenlemelerden yararlanırken, bu düzenlemelerin 

getirdiği çeşitli kısıtlama ve yaptırımlardan da etkilenirler. Ancak, bununla birlikte, 

son başvuru kaynağı olan merkez bankasına bağımlıdırlar. Merkez bankası bankaları 

yaptıkları hataların sonuçlarından korur. Merkez bankasının finansal sistemin 

istikrarını tümüyle tehdit etmeyen banka kayıplarını da karşılama rolü son yirmibeş 

yılda genişlemiştir. Liberasyon sonrasında daha hassas ve rekabetçi hale gelen mali 

çevrelerde artış gösteren iflas tehlikesi ile şiddetlenen trend merkez bankasının 

bankacılık sektöründe ortaya çıkan problemleri piyasa aracılığıyla çözebilmesine 

engel olmaktadır. Bunun yerine merkez bankası kendisini mali sektörün ahlaki 

çözülmesine kılıf ararken bulabilmektedir. Bunun anlamı merkez bankasının son 

başvuru kaynağı olma kapasitesini kullanırken, belli bir düzene uymasını sağlamaya 

çalıştığı unsurlar  tarafından esir alınmasıdır. Bu durum merkez bankası sahipliğinin 
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çok çeşitli biçimler aldığı göz önüne alınırsa daha ciddi hale gelir. Çünkü bazı 

ülkelerde merkez bankası bir devlet kuruluşu olmayıp, kısmen de olsa bankaların 

mülkiyetindedir. Bu değerlendirmeler ışığında merkez bankasının bağımsızlığı devlet 

ile olan ilişkilerin ötesine geçerek, finansal kesimle olan ilişkisini de 

içerebilmektedir. 

 

Görüldüğü gibi genel olarak merkez bankalarının finans sektörü ile özel 

ilişkilerinden kaynaklanan özel bir politik karakteri vardır. Bu durumda, merkez 

bankalarının davranışlarının toplumun diğer kesimlerine göre bankacılık sektörüne 

daha fazla yarar sağlaması beklenebilir. Ayrıca, sağlıklı bir politika mali kesimin 

geniş bir kesiminin, özellikle oligarşik mali sistemlerde etkin olan büyük ve köklü 

bankaların ihtiyaçlarına da cevap verir. Bununla birlikte hükümetten bağımsızlık 

isteyen merkez bankası toplumun diğer kesimlerinden de onay almaya dikkat 

etmelidir. Bundesbank’ın hükümetten bağımsız olmasının ana sebeplerinden biri 

yüksek düzeydeki kamuoyu desteğidir. Bunda Almanya’nın yaşadığı hiperenflasyon  

deneyiminin rolü büyüktür.  

 

Bundan başka ekonomik kriz ve resesyonun etkisi veya politik, kötü 

yönetimin ve zayıf hükümetlerin zararları diğer sosyal kesimleri bağımsız merkez 

bankasından yana olma ya da en azından buna direnmeme noktasına getirmiştir. Bu 

ekonomik ve politik şartların oluştuğu yerlerde daha fazla bağımsızlık yönündeki 

anlayış birliği son yıllarda daha da artmıştır. 

  

2. Politika ve Devlet Sisteminden Gelen Baskılar 
 

Ülkelerin politik sistemi ve devlet bürokrasinin çeşitli unsurlarının merkez 

bankasının bağımsızlığı ile ilgili çeşitli  yaklaşımları vardır. Bu yaklaşımlar merkez 

bankasının bağımsızlığını etkileyen önemli baskı unsurlarıdır. 

 

a. Politik Sistemden Gelen Baskılar 
 

Pek çok politikacı merkez bankalarına daha fazla güç vermekte tereddüt 

etmektedir. Bunun bir sebebi bağımsız merkez bankasını karar güçlerinin üzerinde 
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kabul edilmez bir engel olarak görmeleridir. Bir diğer sebep de kararlar merkez 

bankası tarafından da yapılsa, kendileri tarafından da yapılsa, yine de kendilerinin 

makroekonomik problemlerden politik olarak sorumlu tutulacaklarını 

düşünmeleridir. Bununla birlikte demokratik sistemlerde politikanın bazı alanlarında 

bir “Yalıtım Politikası” anlayışı da gelişmektedir. Politikanın belli alanlarında 

özellikle para politikasında, politikacılar bir yandan büyüme ve harcama talebinde 

bulunan kamuoyu ile “piyasaların” gereksinimlerinin yarattığı baskı, mali kısıtlar 

sebebiyle politik taahhütlerinin kısıtlı kalması, finansal sistemin inatçılığı ve bu 

sisteme karşı artan bağımlılık karşısında sıkışıp kalmışlardır.  Politikacılar merkez 

bankasında olduğu gibi bu politikalarla ilgili kararları “bağımsız” bir kuruma 

devrederek “yalıtılmış” alanlar yaratmakta fayda görmüşlerdir. 

 

Hükümetlerin ve liderlerin yapısal olarak zayıf olduğu durumlarda, 

politikacılar popüler olmayan kararların (özellikle deflasyonist olanların) başka bir 

kuruma devredilmesinden fayda ummaktadırlar. Yetkileri devralan kurum sevimsiz 

işleri yürütecek, politik sorumluluğu da paylaşacaktır. Bu durum daha muhafazakar 

hükümetler için pek geçerli değildir. Muhafazakar hükümetler genel olarak para 

politikası uygulamalarında bağımsız bir merkez bankası kadar duyarlılık 

gösterebilmektedirler. İngiliz İşçi Partisi veya Kıta Avrupası’nın sosyalist  

hükümetleri gibi farklı ideolojileri benimseyen hükümetler hükümet krizi 

yaratabilecek düzeyde kısıtlamalarla karşılaşmışlardır. Bağımsız bir merkez bankası 

kamu harcamalarını arttırmak, genişletici büyüme veya istihdam yaratıcı ekonomik 

stratejileri sürdürmek isteyen ama bunu sağlamak için populist yollara başvurmaya 

eğilimli hükümetlerin elini kolunu da bağladığı için bir ödül gibi değerlendirilebilir.  

 

b. Devlet Sisteminden Gelen Baskılar 
 
 Maliye bakanlığı ve planlama teşkilatının genel olarak merkez bankasının 

bağımsızlığına bakışı olumsuzdur. Bu kuruluşlar doğaları gereği merkez bankasını 

kendileri ile işbirliği yönünde etkilemeyi arzu ederler. Öte yandan ülkenin çeşitli 

bölgelerinin de merkez bankasının bağımsızlığına bakışları farklı olabilir. 
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i. Maliye Bakanlığı ve Planlama Teşkilatından Gelen Baskılar 
 

Devlet içinde de merkez bankasının bağımsızlığına yönelik rakip yaklaşımlar 

oluşmaktadır. Devlet içi rekabetin iki önemli yanı vardır. “Yatay” olan devletin 

kurumları arasındadır ve “dikey” olan ise devletin düzeyleri arasındadır. İlkinde, 

maliye bakanlıkları ile merkez bankaları arasındaki gerilim daha keskin ve yaygındır. 

Maliye bakanlıkları para politikasını maliye politikası ile uyumlaştırarak kendi 

kontrolleri altında uyumlu stratejiler uygulamak istemektedir. Özellikle devlet 

kağıtlarının  satılması veya merkez bankasının para yaratması yoluyla hükümet 

açıklarının finanse edilmesi ihtiyacı doğduğunda bu istek daha da yoğunlaşmaktadır. 

 

Benzer bir gerilim makroekonomik planlama düzeyi ile karakterize edilen 

gruplarda da görülür. Planlama kurumları merkez bankasının koordine edilmiş 

finansal strateji içinde daha geniş bir çerçevede hareket etmesini ister ve bu yaklaşım 

da geniş düzeyde bir bağımsızlığa izin vermez. Ulusal planlamanın hem gelişmiş 

(Fransa gibi), hem de gelişmekte olan (bazı Doğu Asya ülkeleri, Çin ve Vietnam ya 

da daha az yoğun düzeyde Afrika ve Güney Asya, Türkiye) bazı ülkelerde 

görülmesine karşın, bu tutum ikinci grup (gelişmekte olan) ülkelerde daha yaygın bir 

şekilde görülmektedir. Kalkınma ekonomisi literatürüne göre bu beklenilmesi 

gereken bir durumdur. 

 
ii. Bölgesel Baskılar 
 

 Devlet içindeki rekabetin dikey boyutuna bakıldığında bu durum özellikle 

geniş ve derinliği olan ekonomilerde  finansal gücün merkezde yoğunlaşmasına karşı 

çıkarlarını savunmak isteyen bölgelerin arzularının ifadesi olarak görülebilir. ABD 

Federal Rezerv Bankasının bölgesel yapısı ve Bundesbank’ın Lander bankalarının 

rolü bu olgunun bir ifadesidir.  

 

3. Uluslararası Politik ve Ekonomik Güçler  
 

 Küreselleşme süreci, artan uluslararası açıklık, uluslararası finansal akıştaki 

karmaşıklık ve spekülatif mali piyasalardaki iniş, çıkışlar hükümetler üzerinde büyük 

baskılar oluşturmuştur. Hükümetlerin karar verme bağımsızlığına kısıtlama getiren 
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bu güçler merkez bankasının bağımsızlığını düşünce alanında ve politik alanda 

desteklemişlerdir. Dünya Bankası ve IMF merkez bankasının bağımsızlığına destek 

vermektedir. Bu kuruluşlar, konunun önemi ve önceliği ülkeden ülkeye değişse de, 

merkez bankasının daha fazla bağımsız olması konusunu gündemlerinde tutmuşlar, 

eğitim programları ve bu bankalara gönderdikleri danışmanlar aracılığıyla bu konuda 

somut adımlar atmışlardır. Bu çerçevede “Merkez bankasının bağımsızlığı” bir başka 

boyut kazanmakta, banka hükümet ve yerel finansal güçlerden bağımsızlaşırken, dış 

finansal kuruluşlara bağımlı hale gelmektedir. 

 
IX. MERKEZ BANKASININ BAĞIMSIZLIĞI İLE EKONOMİK 

PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİYİ ARAŞTIRAN AMPİRİK 

ÇALIŞMALAR 

 

Son 20 yılda merkez bankasının bağımsızlığı ile ilgili olarak yapılan 

çalışmalarda büyük bir yoğunlaşma görülmektedir. Bu çalışmalar bağımsızlık 

konusunda yapılan tartışmalara büyük katkılar sağlamıştır. Bunlardan en önemlisi 

Alex Cukierman, Stewen B. Webb, Bilin Neyaptı tarafından 1992 yılında 

gerçekleştirilmiştir.  

 

A. Bağımsızlığın Ekonomik Performansa Etkisi (Cukierman, Webb ve 

Neyaptı’nın çalışması) 

 
 Cukierman’ın ve diğerlerinin yaptığı iki  ampirik çalışma hem akademik 

alanda hem de pratik alanda büyük ilgi uyandırmıştır. Bunlardan 1992 yılında 

yapılan çalışma oldukça geniş bir veri seti üzerinde gerçekleştirilmiş, yasal 

bağımsızlık ve gerçek bağımsızlık  kavramları literatüre kazandırılmıştır. 

  

1. Çalışmanın Kapsamı 
  

Alex Cukierman, Webb ve Neyaptı  merkez bankasının bağımsızlığı ile ilgili 

kriterler geliştirmiş, daha sonra da dünyadaki merkez bankalarını bağımsızlık 

derecelerine göre sıralamıştır. Cukierman ve diğerlerinin  çalışması daha önce 

yapılan ampirik çalışmalardan üç boyutta daha ileridir; 
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i) Cukierman ve diğerleri bu çalışmalarında 21’i sanayileşmiş ve 51’i 

gelişmekte olan ülkelerden oluşan 72 ülkelik geniş bir veri seti kullanmıştır. Daha 

geniş veri seti sanayileşmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında merkez bankası 

bağımsızlığı bakımından sistemli farklılıklar olup olmadığının irdelenmesini olanaklı 

kılmaktadır.37 

ii) Zaman kapsamı eğer o merkez bankası o zamanlar faaliyette ise 1950’lere 

kadar inebilmektedir. 

iii) Çalışma merkez bankasının bağımsızlığını belirlemek üzere kapsamlı bir 

bilgiyi kullanmaktadır. Yazarlara  göre hukukun ruhu ve pratikteki uygulaması yazılı 

hukuktan daha önemli olduğundan söz konusu çalışma merkez bankası hukukunun 

yasalaşmış özelliklerine ek olarak, merkez bankası başkanlarının değişim sıklığını ve 

23 ülkedeki para politikası uzmanlarının anket yanıtlarını da incelemektedir. 
 
2. Yasal Bağımsızlık 

 

Yasal bağımsızlık doğal olarak, gerçek bağımsızlığın en önemli unsurudur. 

Çünkü yasal bağımsızlık yasa koyucunun merkez bankasına vermeyi öngördüğü 

bağımsızlığın derecesini gösterir. Ancak, yasaya ne derece uyulduğu çalışmanın bu 

bölümünde kasıtlı olarak göz ardı edilmiş, sadece yasaların soyut olarak ifade ettiği 

duruma göre değerlendirme yapılmıştır. Uygulamadaki durum ise makalenin sonraki 

bölümlerinde ele alınmıştır. Böyle bir yaklaşım sübjektif değerlendirmeyi ortadan 

kaldırıp, merkez bankalarını sadece yasal bağımsızlıklarına göre sıralayabilme  ve 

yasaların ayrıntıları üzerinde değerlendirme yapabilme olanağını sağlamıştır. 
 

Cukierman ve diğerleri  Merkez Bankası Yasalarını dört ayrı başlık altında 

ele almıştır. 
 

i) Bankanın en üst düzey yöneticisinin-bu genellikle guvernördur- atanması, 

görevden alınması ve görev süresi, 

ii) Merkez bankası ile hükümet arasında para politikası anlaşmazlıklarının 

çözümlenmesinde ve bütçe hazırlanmasında merkez bankasının gücü, 

iii) Merkez bankasının amaçları,  

                                                 
37 Alex Cukierman, Stewen B. Webb, Bilin Neyaptı, “Measuring the Central Bank Independence of 
Central Banks and Its Effect on Policy Outcomes”, World Bank Economic Review, 1992, 6 , 353-
398. 
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iv) Merkez bankasının kamu kesimine kredi verme yetkisinin limitleri: bu 

limitler merkez bankasından kamu kesimine verilen doğrudan avansların ve tahvil 

karşılığı borçların hacmini, vadesini ve faiz şartlarını belirler.    

  

Gruplar 0’dan (bağımsızlığın en düşük düzeyi) 1’e (bağımsızlığın en yüksek 

düzeyi) kadar kodlanmış 16 farklı yasal değişkenden oluşturulmuştur. Kodlamada 

yüksek numaralar merkez bankasının fiyat istikrarını tesis etmek üzere daha güçlü 

yetki ve daha büyük bağımsızlık ile donatıldığını gösterecek şekilde düzenlenmiştir. 

 
 Yasalara göre  yapılan gruplandırmada merkez bankalarının bağımsızlık 

derecelerinin kodlanmasında belirli kriterler kullanılmıştır: 

- Bankanın en üst yöneticisinin yasal görev süresi daha uzun olan ve 

hükümetin guvernöru atama ve alma konusundaki yasal yetkisi daha az 

olan merkez bankaları daha bağımsız olarak sınıflandırılmışlardır. 

 

- Para politikasını belirlemede ve çeşitli anlaşmazlıkların ortaya çıkması 

halinde hükümete direnebilme konusunda daha geniş yetkili olan merkez 

bankaları politika belirleme boyutunda daha bağımsız olarak 

sınıflandırılmışlardır. 

 

- Merkez bankası yasası fiyat istikrarını tek ve ana amaç olarak belirlerse, 

bu çerçevede söz konusu merkez bankası istikrarlı bankacılık, tam 

istihdam gibi fiyat istikrarı ile uyumsuz amaçları olan bir merkez 

bankasına göre daha bağımsız sayılır.  

 

- Kamu sektörüne borç verme konusunda sıkı limitleri olan merkez 

bankaları fiyat istikrarı amacını takip etmede daha bağımsız olarak 

sınıflandırılmıştır. 

 

- Borç verme üzerine getirilen kısıtlamalarda hükümetin ödediği faizlerin 

piyasa faiz oranına yaklaşması ve merkez bankasının kamu kesimine 

sağladığı fonların vadesinin kısalması halinde merkez bankasının daha 

bağımsız olduğu kabul edilir. Bu kısıtlamalar merkez bankasından 
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borçlanabilecek kurumların sayısı azaldıkça ve banka yönetiminin kime 

ne kadar borç verilebileceği konusunda basiretli davranması ile daha da 

sıkılaşır. Buna ek olarak merkez bankasının birincil  piyasada hazine 

bonosu almasını yasaklayan merkez bankası yasaları bu tür bir yasaklama 

istemeyen merkez bankası yasalarına göre bankanın bağımsızlığını daha 

fazla korur.  

 
Cukierman ve diğerlerinin ele aldığı dönem 1950’den 1989’a kadar dört 

dönemi  kapsar: 1950-59, 1960-71, 1972-1979 ve 1980-1989. Bunlar dövizlerin pek 

çoğunun konvertibl olmasından önceki altın-dolar standardı dönemi, dolarlı 

konvertibl dönemi, Bretton Woods döneminin sonundan sonraki petrol şokları 

dönemi, enflasyondan arınma ve borç krizi dönemine uzanır. Yasal değişkenler her 

on yıl için ayrı kodlanmıştır. Merkez bankası yasası nispeten yavaş değiştiği için  

çoğu zaman alt dönemlerde kodlar aynıdır. Buna karşın, bu prosedür bazı ülkelerde 

önemli yasal değişiklikleri içermektedir. Her on yıl için her ülkenin yasal 

değişkenine bir kod atanmıştır. Bir on yılda herhangi bir değişiklik olmuşsa, 

sınıflandırmada o on yılın yarısında geçerli olan hukuk dikkate alınmıştır. On yıllık 

bir dönemin içinde bir merkez bankası kurulmuşsa, o on yıl içinde en az üç yıl 

süreyle geçerli olan yasa değişkenleri kodlanmıştır.  

  

3. Gerçek Bağımsızlığın Resmi Olmayan Göstergeleri 
 

 Merkez bankasının yasal statüsü gerçek bağımsızlığı belirleyen birkaç 

unsurdan sadece bir tanesidir. Pek çok merkez bankası yasası eksik ve yoruma 

oldukça açıktır. Sonuç olarak, gelenekler veya başkan  ve üst yöneticilerin kişilikleri 

gibi etmenler en az kısmen merkez bankasının bağımsızlığının gerçek düzeyini 

şekillendirir. Hatta yasanın açık olduğu durumlarda bile fiiliyat farklı olabilir. 

Örneğin; Arjantin’de merkez bankası başkanının görev süresi dört yıldır, fakat 

hükümet, hatta maliye bakanı değiştiğinde bile başkan istifa eder. Arjantin 

guvernörları bu geleneğe bağlıdırlar. Sonuç olarak Arjantin merkez bankası 

başkanlarının ortalama görevde kalma süresi bir yıldır (1950-1989 dönemi için). 

Tabii ki Arjantin Merkez Bankası’nın gerçek bağımsızlığı yasal göstergelerin 

belirttiğinden çok daha düşüktür. Yasal bağımsızlıktan sapıldığı vakit fiili 
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bağımsızlık göstergelerini bulmak zordur. Cukierman yasalara göre oluşturulan 

göstergelerden ayrı iki fiili gösterge daha geliştirmiştir. Başkan değişikliği oranı ve 

her ülkenin uzmanlarına gönderilen anketlerden alınan merkez bankası bağımsızlığı 

göstergeleri. 

 

a. Başkan Değişiklikleri 
 

Başkan değişikliği sıklığını esas alan gösterge belli bir eşiğin üzerindeki 

hızda gerçekleşen merkez bankası başkanı değişikliğinin düşük bağımsızlık düzeyini 

gösterdiği varsayımı üzerine kurulmuştur. Gerçekten hızlı merkez bankası değişimi 

bağımlılık yaratır. Politik otoriteler sık sık yeni başkan atama şanslarını kullanırlarsa, 

en azından söylediklerini yapacak birini seçme şansına da sahip olacaklardır. Sık 

meydana gelen değişiklik ise hükümete direnen merkez bankası başkanının 

kovulduğu anlamına gelecektir.   

 

Yüksek değişim oranı merkez bankası başkanının görev süresinin 

hükümetinkinden kısa olduğu anlamına gelir. Bu durum merkez bankası başkanını 

hükümetten gelen etkilerle karşı karşıya bırakır ve başkanı özellikle seçimlerden 

öteye uzun dönemli politikalar izleyebilmekten alıkoyar. Çünkü pek çok ülkede 

seçimler dört yılda bir yapılır. Bu, yıl başına 0.2 ve 0.25 değişiklik arasındadır ve 

üzerine çıkılması bağımsızlığın azaldığı anlamına gelir. Ayrıca, hükümet 

değişikliğiyle veya değişiklikten kısa bir süre sonra gerçekleşen başkan değişikliği de  

bağımsızlık düzeyinin düşüklüğüne işaret eder. 

 

Bununla birlikte, eğer başkan birkaç yıldan fazla bir süreyle  görevde kalır ve 

birden fazla hükümete dayanabilip, böylece fiyat istikrarını sağlayabilirse ağır 

baskıya dayanabilecek güce sahip olabilir. Hükümetin mali istikrarı sağlama arzusu 

da onu iyi donanımlı bir başkanla mücadele etmekten alıkoyar. 

 

CWN’in çalışmasında değişim oranları gelişmekte olan ve sanayileşmiş 

ülkeler için ayrı ayrı sunulmuştur. Ortalama değişim oranları 1950–89 döneminde 

minimum 0.034 (İzlanda’da 29 yılda bir değişiklik) ile maksimum 0.93 (Arjantin’de 

ortalama 13 ayda bir değişiklik) arasındadır. Değişim oranları gelişmekte olan 
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ülkelerde sanayileşmiş ülkelerden çok daha fazladır. Sanayileşmiş ülkeler arasında 

1950 - 89 için en yüksek ortalama değişim 0.2 (veya ortalama 5 yıl görev süresi olan) 

İspanya’nındır. Gelişmekte olan ülkelerin yarısından fazlasında değişim oranları bu 

maksimumu aşmaktadır.  

 

b. Merkez Bankası Bağımsızlık Anketi 
  

Cukierman ve diğerlerinin  merkez bankasının bağımsızlığını ölçmede 

kullandığı bir diğer yöntem de anketlere dayanmaktadır. Merkez bankasının 

bağımsızlığını ölçmek için merkez bankalarındaki para politikası uzmanlarına 

anketler gönderilmiş ve alınan yanıtlara göre gösterge oluşturulmuştur. Ankette 

yöneltilen sorular pratikteki uygulamalara yöneliktir. Örneğin; merkez bankasının 

amaçları, bunların pratikteki önemleri ve borçlanma üzerine konan limitlerin pratikte 

uygulanıp uygulanmadığı gibi. Bazı sorular banka tarafından özel kesime verilen 

destek kredileri, para stoku için sayısal hedefler, banka bütçesinin belirlenmesi, 

başkan  ve hükümetin görev sürelerinin arasındaki çakışma gibi ek meselelerle de 

ilgilidir. Anketi yanıtlayanların yargıları sübjektif ve tamamen standart olmasa da 

yanıtlar gerçek ve yasal bağımsızlık arasındaki ayırımı anlamaya yardım etmektedir.  

 

Anketler gelişmekte olan  ülkelerin merkez bankalarının sanayileşmiş 

ülkelerin merkez bankalarından daha az bağımsız olduğunu göstermektedir.  

 

4. Bağımsızlık Endeksleri Arasındaki İlişkiler 

 

Çeşitli merkez bankası bağımsızlık endekslerinin hiç birinin arasında yakın 

bir korelasyon yoktur. Sadece, sanayileşmiş ülkeler için yasal bağımsızlık endeksi ve 

anket temelli bağımsızlık endeksi arasındaki mevcut korelasyon  marjinal olarak 

anlamlıdır.  

 

5. Merkez Bankasının Bağımsızlığı ve Enflasyon 
 

 Alex Cukierman ve diğerlerinin ampirik çalışması sanayileşmiş ülkelerde 

yasal bağımsızlığın enflasyonla sistematik ve ters ilişkili olduğunu göstermiştir. 



 

 

 

40

Merkez bankası yasasının  merkez bankasına daha fazla bağımsızlık sağladığı 

sanayileşmiş ülkelerde enflasyon oranı daha düşük düzeyde gerçekleşmektedir. 

Ancak gelişmekte olan ülkeler için böyle bir ilişki söz konusu değildir. Bu ülkelerde 

yasal bağımsızlık ile enflasyon arasında bir ilişki tespit edilememiştir. Buna karşın 

söz konusu ülkelerde merkez bankası başkanının değişim sıklığı ile enflasyon 

arasında pozitif bir ilişki mevcuttur. Yani merkez bankası başkanının sık değiştiği 

gelişmekte olan ülkelerde enflasyon oranı daha yüksek düzeyde gerçekleşmektedir. 

Yasal ve fiili bağımsızlık arasındaki farklılık gelişmekte olan ülkelerde sanayileşmiş 

ülkelere göre daha fazladır. Bu durum sanayileşmiş ülkelerde hukukun üstünlüğüne 

daha fazla önem verilmesinden kaynaklanabilir. 

 

Öte yandan, yasal bağımsızlık oranı sadece sanayileşmiş ülkelerde, merkez 

bankası başkanının değişim sıklığı ise yalnızca gelişmekte olan ülkelerde enflasyon 

değişkenliği üzerinde istatistik olarak anlamlıdır. 

  

6. Araştırmanın Türkiye İle İlgili Sonuçlarının Değerlendirilmesi 
 

Türkiye Alex Cukierman ve diğerlerinin yaptığı çalışmaya dahil ettiği 72 ülke 

içinde yasal bağımsızlık  kriteri açısından 1980–1989 dönemi için 0.46 endeks değeri 

ile pek çok sanayileşmiş ülkeyi de geride bırakarak  onuncu sırada yer almaktadır. 

Yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası araştırmanın yapıldığı dönemde yasal 

bakımdan dünyanın en bağımsız birkaç ülkesinden birisidir. Hatta bağımsızlık düzeyi 

1990-2001 yılları arasında daha da yükselmiştir. Ancak araştırmanın başkan değişimi 

oranına dayanan gerçek kriterlerine bakıldığında durum farklılık arz etmektedir. 

Türkiye 1980-1989 dönemi için yıllık 0.40 değişim oranı ile (2.5 yılda bir kez)  72 

ülke içinde en çok başkan değiştiren 12 ülkeden biri olmuştur. Öte yandan  yine 

gerçek bağımsızlık düzeyini ölçmek amacıyla yapılan  ankete katılan 23 ülke içinde 

ise 19.sıradadır. Dolayısıyla Cukierman ve diğerlerinin araştırmalarında kullandıkları 

verilere bakılarak araştırmanın kapsadığı dönemlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankasının yasal bağımsızlığının yüksek olmasına karşın uygulamada çoğu 

gelişmekte olan ülke merkez bankası gibi hükümete bağımlı bir kurum olduğu 

söylenebilir. 
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B. Kur Rejimlerinin Ampirik Çalışmaların Sonuçlarına Etkileri  
 

Anyadike-Danes, Cukierman ve diğerlerinin makalesi üzerinde yaptığı  

değerlendirmede enflasyon ve merkez bankasının bağımsızlığı arasındaki ilişkinin 

ülkelerin benimsedikleri kur politikasından etkilendiğini ortaya koymuştur.38 Yazar, 

Cukierman ve diğerlerinin çalışmalarında ele aldığı 47 gelişmekte olan ülkenin 

44’ünü kur politikalarına göre üç grupta toplamış ve her bir grup için 1980-89 yılları 

arasında enflasyon ve merkez bankası bağımsızlığı ilişkisini  değerlendirmiştir. Bu  

çalışmanın sonucuna göre, kur çapası uygulayan ülkelerde merkez bankası 

bağımsızlığı ile enflasyon arasındaki ilişki bu uygulamanın olmadığı ülkelere göre 

daha zayıftır.  

 

C. Merkez Bankasına Politik Etki Yaklaşımları 
 

Merkez bankasının bağımsızlığı ve bunun ekonomik politika sonuçları 

üzerine etkisi hakkında yaptıkları çalışmadan üç yıl sonra Cukierman ve Webb 

merkez bankasının iktidar değişikliklerine karşı duyarlılığını ve bu duyarlılığın 

ekonomik politika sonuçlarını değerlendiren ve yine uluslararası verilere dayanan bir 

başka ampirik çalışmayı gerçekleştirmişlerdir. 

 

1. Genel Sonuçlar 
 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre merkez bankasında başkan 

değişiklikleri iktidar değişikliklerinin olduğu dönemlerde diğer dönemlerden daha 

kısa zamanda olmaktadır. Yani, merkez bankası başkanının değişmesi olasılığı 

hükümet değişikliğini takip eden aylarda (özellikle ilk altı ayda) diğer dönemlere 

göre daha fazladır. Söz konusu olasılık gelişmekte olan ülkelerde sanayileşmiş 

ülkelere göre daha yüksek düzeydedir. Çünkü bu tür bir politik duyarlılık ekonomik 

kalkınma düzeyi ve politik rejimin türüne otomatik olarak bağlıdır. Merkez bankası 

başkanının hükümet değişiminden kısa bir süre içinde değişmesinin yarattığı 

duyarlılık enflasyon ve değişkenliği ile pozitif bir ilişki içindedir. Bu duyarlılık pek 

                                                 
38 M.K. Anyadike –Danes, Comment on “Measuring the Independence of Central Banks and Its Effect 
on Policy Outcomes” by Cukierman, Webb, and Neyaptı, The World Bank Economic Review, Vol. 
9, No.2: ss. 335 – 340. 
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çok ülkede büyümeyi engelleyici bir etmen olup, aynı zamanda reel faiz oranlarının 

artmasına yol açan bir etmendir.39 

 

2. Araştırmanın Türkiye’ye İlişkin sonuçları 
 

Bu araştırmada  Türkiye gelişmekte olan karma politik rejimli ülkeler 

grubunda değerlendirilmiştir. 1950 ile 1971 yılları arasında Türkiye’de beş iktidar 

değişikliği yaşanmış ve yedi merkez bankası başkanı değişmiştir. Başkan 

değişikliklerinin  üçü iktidar değişikliklerini takip eden altı ay içinde gerçekleşmiştir. 

1972-1989 dönemine bakıldığında ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 

politik duyarlılığının azaldığını görüyoruz. Bu dönemde onsekiz yıl gibi kısa bir süre 

içinde onbir iktidar değişikliği gerçekleşmesine karşın Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası Başkanı yedi defa değişmiştir. Bu değişikliklerin sadece üçü iktidar 

değişikliğini takip eden altı ay içinde gerçekleşmiştir. Yani bu dönemde artan politik 

istikrarsızlık aynı ölçüde merkez bankasına yansımamıştır. 

 

D. Sadece Gelişmiş Ülkelere Yönelik Olarak Yapılan Çalışmalar 
 

Merkez bankasının bağımsızlığı ile ilgili ampirik çalışmaların en 

önemlilerinden bir tanesi de Alesina ve Summers tarafından 16 sanayileşmiş ülkeye 

ait veriler kullanılarak yapılmıştır. Bu araştırmanın sonucuna göre merkez bankasının 

bağımsız olmasının yarattığı parasal disiplin enflasyon düzeyini ve değişkenliğini 

azaltır. Buna karşın reel ekonomik performans açısından belirgin bir maliyet veya 

fayda yaratmaz.40  

 

E. Ampirik Çalışmalara Yöneltilen Eleştiriler 
 

İlk bakışta, bu çalışmalar ekonomik büyümeye mani olmadan enflasyonu 

aşağıya çekmek isteyen bir ülkenin bağımsız bir merkez bankası yaratmaya mecbur 

olduğu izlenimini yaratmaktadır. Böyle bir merkez bankası mali açıkların 

                                                 
39 Alex Cukierman and Stewen B. Webb, “Poltical Influence on the Central Bank: International 
Evidence”, The World Bank Economic Review, Vol.9, No.3., 1995, ss. 397 – 423. 
40 Alessina ve Summers, Central Bank Independence and Macroeconomic Performance: Some 
Comparative Evidence”, Journal of Money, Credit and Banking, 25(2), ss. 151-62. 
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azaltılmasına ve üretim düzeyinin arttırılmasına yardımcı olacaktır. Bu faydalar 

bağımsız merkez bankalarının son zamanlardaki güncelliğini açıklamaktadır. 

Pollard’a göre bu çalışmaların bazı zayıflıkları mevcuttur41. Bu sebeple 

bağımsız bir merkez bankasının ülkenin ekonomik performansını arttıracağına 

inanmak için daha fazla kanıta ihtiyaç vardır. Ampirik çalışmaların zayıflıkları dört 

ana başlık altında toplanabilir: 1) Merkez bankası bağımsızlığını ölçmedeki güçlükler 

2) Ekonomik performans ve  bağımsızlık arasında yapay bir ilişki olma olasılığı 3) 

Merkez bankası bağımsızlığının dışsal bir niteliğe sahip olması olasılığı  

 

1. Merkez Bankası Bağımsızlığını Ölçmedeki Güçlükler 
 

 Ampirik çalışmalarda kullanılan ölçütler merkez bankası bağımsızlığı ile 

ilgili olduğu düşünülen etmenlerin belirlenmesi ve buna uyan merkez bankası 

yasalarının analiz edilmesi ile belirlenir. Ancak, Pollard’a göre Cukierman’ın 

çalışmasında kullandığı endeks  hariç tüm çalışmalarda her etmene eşit ağırlık 

verilmektedir. 

 

 Öte yandan Cukierman’ın çalışmasında da değinildiği gibi yasal kriterlere 

dayanan çalışmalar merkez bankasının gerçek bağımsızlık düzeyini yansıtmaz.  

Yasal bağımsızlık düzeyi ile pratik bağımsızlık düzeyi arasında bir farklılık mevcutsa 

yasal bağımsızlık ölçütüne dayanan çalışmalar yanıltıcı sonuçlar verebilir. 

 

 Ampirik çalışmalarda dikkat çeken bir başka özellik de bir çalışmada daha 

bağımsız gözüken bir merkez bankasının bir başka yazarın çalışmasında daha az 

bağımsız gözükmesidir. Bu da değerlendirmelerin sübjektif niteliğini ortaya koyan 

bir kanıt olmaktadır. 

  

 

 

 

                                                 
41 Pollard, a.g.m., s. 27. 
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2. Bağımsızlık ve Ekonomik Performans Arasında Yapay Bir İlişki Olma 

Olasılığı 

 
Pek çok ampirik çalışma merkez bankasının bağımsızlığını ekonomik 

performansı belirleyen tek etmen olarak ele aldığı için eğer diğer etmenlerin de etkisi 

söz konusuysa bu sonuçların yanıltıcı olabilmesi mümkündür.42 Politik değişkenlerin 

ve değişik tipteki şokların ve bu şoklara merkez bankasının gösterdiği reaksiyonların 

da dikkate alınması gerekebilir. 

 

3. Merkez Bankası Bağımsızlığının Dışsal Olması Olasılığı 
 

Fiyat istikrarı taahhüdünde olan ülkelerde bağımsız merkez bankası için daha 

büyük bir eğilime sahip olması sebebiyle merkez bankası bağımsızlığı dışsal bir 

değişkense endekslerin ampirik kullanımı sorun yaratabilir. Eğer bu doğruysa fiyat 

istikrarı taahhüdü olmadan sadece bağımsız bir merkez bankasının kurulması ülkenin 

enflasyondan kurtulması anlamına gelmeyecektir. Aslında pek çok bağımsız merkez 

bankasını oluşturan kamuoyunun enflasyona karşı gösterdiği tepkidir.43 
 

X. OYUN TEORİSİ VE MAKROEKONOMİK STRATEJİK KARAR 

BİRİMLERİ 
 

 Merkez bankasının bağımsızlığı ile ilgili kuramsal tartışma ve yaklaşımlarda 

Oyun teorisinin araç ve kavramlarından önemli ölçüde yararlanılmıştır. Bu sebeple 

bu kısımda oyun teorisi hakkında genel  bir bilgi verilmesi gerekli görülmüştür. 
 

A. Oyun Teorisi 
 

 Oyun teorisinin kurucuları Johannes von Neumann ve Oskar Morgenstern’dir. 

Neumann, Oyun Teorisi hakkındaki ilk eserini  1928’de yayınlamıştır. 1944’te, 

Neumann ile Morgenstern’in beraber hazırladıkları Oyun Teorisi ve İktisadi 

Davranışlar adlı kitap, iktisadi analizin gelişmesine önemli katkılar yapmıştır. 

 

                                                 
42 Pollard a.g.m., s.27. 
43 Pollard a.g.m., s.28. 
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Ekonomik birimler stratejik bir etkileşim içindedirler ve bu etkileşimlerin 

çoğunun incelenmesinde oyun teorisinden yararlanılır. Oyun teorisi stratejik 

etkileşimin genel analizi ile ilgilenmekte olup, politik müzakerelerde ve ekonomik 

davranışın incelenmesinde kullanılabilir.44 

 

 Karar probleminin en basit türü sadece bir karar biriminin sonucu 

etkileyebilmesi halinde ortaya çıkar. Bu durumda, herhangi bir oyunun mevcut 

olmadığı veya bireyin sadece doğaya karşı oynadığı söylenebilir. Öte yandan, akıllı 

oyuncular arasında oynanan oyunlarda her bir oyuncunun elde edeceği fayda sadece 

bir oyuncunun kararına değil, diğer oyuncuların kararına da bağlıdır.45 Bu nedenle 

oyunlarda kararlarıyla sonucu etkileyen iki veya daha fazla oyuncu bulunur. Oyunun 

çözüme ulaşmasının bazı koşulları vardır. En azından dengeye ulaşmak her 

oyuncunun “oyunun kurallarını” anlamasını ve buna göre davranmasını gerektirir. 

Yani her oyuncu uygulanabilir stratejiler seçer ve her oyuncunun diğer oyuncunun 

stratejileri hakkındaki bilgileri bu oyuncular tarafından seçilen stratejiler ile 

uyumludur.  

 

B. İşbirliği Olan ve Olmayan Oyunlar   
 

Bir oyun oyunculardan, bu oyuncuların belirlediği stratejilerden ve bunların 

oyun sonunda elde ettiği faydayı ve getiriyi içeren bir işlevden oluşur. Oyunlar 

işbirliğine veya işbirliği yapmamaya yönelik olabilirler. İşbirliğinde oyuncular 

stratejilerini uygulamadan önce bir anlaşma taahhüdü altına girerek kendilerini 

bağlayabilirler. İşbirliğinin olmadığı oyunda ise taraflar duruma bağlı olarak  

istedikleri stratejiyi seçebilirler. Taahhütte bulunma ve duruma bağlı davranma 

kavramları arasındaki ayırım önemli olup, para politikası ve merkez bankasının 

bağımsızlığı ile ilgili literatürde önemli yer tutar. 46   

 

 

 

                                                 
44 Thomas Varian, Microeconomics, New York: W.W. Norton & Company, 1993, s.469. 
45 Keith Blackburn ve Michael Christensen, “Monetary Policy and Policy Credibility: Theories and 
Evidence”, Journal of Economic Literature, Vol.XXVII (March 1989), s.5. 
46Blackburn and Christensen, a.g.m. s.5. 
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İşbirliğinin olmadığı Nash oyununda tüm oyuncuların statüsünün eşit olduğu 

varsayılır. Oyunculardan biri diğerinin yapacağı hareketi dikkate alarak optimal 

davranışı seçer. Nash dengesinde  her oyuncunun hareketi diğerinin davranışı veri 

iken optimaldir. Her iki oyuncu da kendi stratejisini belirlerken diğerinin ne 

yapacağını bilmez. Fakat her oyuncunun diğer oyuncunun ne yapabileceği 

konusunda bir beklentisi vardır.  

 

Stackelberg oyunu ise kesin bir hiyerarşik yapıya sahiptir. Bu çerçevede bazı 

oyuncuların (liderlerin) diğerlerine (takipçilerine) politikalarını empoze etme 

potansiyelleri vardır. Lider, en iyi stratejiyi seçerken uyguladığı davranışa karşı 

takipçilerin vereceği optimal yanıtı ifade eden reaksiyon işlevini dikkate almak 

zorundadır. Bu durumda denge ilan edilen stratejilere bağlı kalma yeteneğine 

bağlıdır. Liderin getirilerini arttırmak üzere cayma (yanıltma) eğiliminde olması 

Stackelberg oyunlarında optimal politikanın dinamik olarak tutarsız olduğunun 

göstergesidir. Bağlayıcı taahhütlerin yokluğunda, bu eğilim tüm oyuncular tarafından 

bilindiği için mantıksal sonuç liderin baskın rolünü terkettiği Nash dengesine 

dönüştür.47 Bu süreç, inandırıcılığı olmayan anti-enflasyonist politika sonuçlarının 

anlaşılmasında önemli bir rol oynar.  

  

Buna ek olarak para politikası oyunları getiri toplamı sıfır olmayan oyunlar 

sınıfına girer. Bu oyunlarda işbirliği tüm oyuncuların getirilerini arttırır. İşbirliğine 

yanaşmama davranışı ise taahhütle bağlanmanın mümkün olmaması sebebiyle 

işbirliğini engelleyen etmenlerin varlığını gösterir. Bu tür oyunlar tam bir çatışmayı 

temsil eden sıfır toplamlı oyunlardan farklı tutulmalıdır. Sıfır toplamlı oyunlarda bir 

oyuncunun kazancı diğer oyuncunun kaybı anlamına geldiği için işbirliği eğilimi 

doğmamaktadır. 

 
C. Tek Aşamalı Oyunlar - Tekrarlanan Oyunlar 
 

 Bir oyunu karakterize eden önemli bir başka etmen ise zaman boyutudur. Bir 

aşamalı veya tek vuruşluk  oyunlar sadece bir kez oynanır. Bu oyunlarda oyuncuların 

                                                 
47 Bu denge kavramını çekici yapan unsur optimal politikaların zaman tutarlı olmasını sağlamasıdır. 
Bu çerçevede oyuncuların herhangi birinin planladığı hareket yönünden sapma eğilimi yoktur. 
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geçmişteki veya gelecekteki davranışları bugünkü davranışlarını etkilemez. Çoğu 

kez, bu tür oyunlar oyuncular arasındaki stratejik mücadeleyi başarılı bir şekilde 

modelleme açısından ya çok basittir ya da uygulanamaz. Tekrarlanan oyunlar ya da 

diğer adıyla süper oyunlar tek vuruşlu oyunun tekrarıyla gerçekleşir. Bu oyunlarda 

her oyuncunun strateji seçimi diğer oyuncuların geçmişteki davranışlarının bir 

işlevidir. Oyuncuların hepsi bugünkü davranışlarının gelecekteki sonuçlarını dikkate 

almak zorundadırlar. Bu özellikle para politikasını belirleyenlerin faaliyet gösterdiği 

stratejik çevrenin özelliklerini yansıtır.  

  

Bütün bu durumlarda, oyunun sonucu oyuncunun çevre ile ilgili olarak 

edindiği enformasyonun yapısına ve rakiplerin uyguladığı stratejilere bağlıdır. Tam 

enformasyon oyununda, her oyuncu çevrenin mevcut durumunu, rakiplerini 

güdüleyen ve kısıtlayan unsurları bilir. Bu sebeple de uygulayacakları stratejiyi 

tahmin edebilir. Buna karşın belirsizlik taşıyan oyunlarda oyuncular rakiplerinin 

amaçları ve ortaya çıkabilecek şoklar hakkında bilgi sahibi değildir. 
 

Stratejik davranışla ilgili önemli kavramlar da mevcuttur. En basit düzeyde 

stratejiler hafızasız olabilir. Yani bugünkü davranış geçmişteki hareketlerden 

bağımsız olabilir. Doğal olarak oyuncuların mevcut stratejilerini diğer oyuncuların 

geçmişteki davranışları ile ilgili gözlemleri temelinde belirlemeleri beklenebilir. 

Ancak yukarıda da belirtildiği gibi bu türden stratejik davranış tekrarlanan oyunlarda 

karşımıza çıkar. Daha sonra da görülebileceği gibi hafızası olan stratejiler rakiplerine 

belli şekillerde davranması halinde ödüllendirme veya cezalandırma getireceğini 

belirten tehditler olarak da ortaya konulabilir. 
 

Bir başka önemli ayırım saf ve karışık stratejiler sınıflandırmasıdır. Saf 

stratejiler kesinlik, karışık stratejiler olasılık içerir. Karışık stratejide, oyuncu her biri 

belli seçilme olasılığı olan alternatif davranış biçimleri ile karşı karşıyadır. 

Oyunlarda karışık strateji seçimini motive eden unsur oyuncuların kendileri ile 

bilgileri saklamak ya da saptırarak belirsizlik yaratma arzularıdır.48  

                                                 
48 Oyun teorisini çok teknik olmayan bir anlatımla tanımak için Avinash Dixit ve Susan Skeath, 
Games of Strategy, (Newyork: W.W. Norton & Company 1999), Ayrıca Oyun Teorisini ekonomik 
uygulamalarıyla birlikte tanımak için H. Scott Bierman, Luis Fernandez, Game Theory with 
Economic Applications, (New York: Addison - Wesley, 1998). 
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D. Makroekonominin Stratejik Karar Birimleri   

 

Geleneksel makroekonomi doğaya karşı oynanan bir oyun olarak 

görülmüştür. Yeni araştırma anlayışı ise merkezileşmiş iktisat politikası 

uygulayıcıları ile akıllı ekonomik karar birimleri arasındaki etkileşimi bir model 

olarak ortaya koyar. Takipçi konumundaki birimler zayıf, çok sayıda ve dağınık, 

baskın konumdaki kurumlar ise büyük ve güçlü olarak değerlendirilir. Bu çerçevede, 

makroekonomik politikada stratejik karar oluşturma meselesi lider ve takipçi oyunu 

şeklindedir. Lider, baskın ve politika belirleyicisi iken, takipçi konumundaki özel 

sektör atomistik birimler olarak ayrılmıştır. Bu birimler bireysel olarak etkili 

olmadıklarının farkında olup, diğerlerinin hareketlerinin üzerinde önemli bir etkileri 

yoktur. Atomik birimler aynı zamanda politika belirleyicileri de dahil olmak üzere 

diğer oyuncuların davranışlarını veri olarak alırlar.  

  

İktisat politikası merkezi politikayı belirleyen merkezi bir birimin yetkisi 

altında yürütülebilir (yani iktisat politikasını tek bir kurum belirleyebilir) ve bu 

birimin iyi tanımlanmış tek bir amaç işlevi olabilir. Buna karşın söz konusu politika 

kendine özgü amaçları olan ve bu amaçları uyuşmayan iki ayrı bağımsız birim 

tarafından da (hükümet ve merkez bankası gibi) yürütülebilir. Mevcut literatürün 

hemen hemen tümü iktisat politikasının tek bir merkezden yürütüldüğünü varsayar. 

Ancak, son zamanlarda (sonraki bölümlerde de ele alınacak bazı çalışmalar da 

görülebileceği  gibi)  iki farklı otoritenin iktisat politikasını yürüttüğü durumlar da 

ele alınmıştır. Bu çerçevede bu kurumlar ve özel sektörün tercihleri arasındaki 

ilişkiler ve bunların ekonomik politikaya kurumsal ve politik etkileri incelenmeye 

başlanmıştır.  
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İKİNCİ BÖLÜM 
 

  MERKEZ BANKASININ BAĞIMSIZLIĞI İLE İLGİLİ KURAMSAL ÇALIŞMALAR 
 

Merkez bankasının bağımsızlığı ile ilgili kuramsal çalışmaların bir kısmı 

hükümet ve merkez bankasının işbirliği içinde çalışmalarının yarattığı olumlu 

sonuçları ön plana çıkarırken diğer bir kısmı da bağımsız bir merkez bankasının 

faydalarını ön plana çıkarır.  

 

I. HÜKÜMET VE MERKEZ BANKASININ İŞBİRLİĞİNİN YARARLARINA 

YÖNELİK YAKLAŞIMLAR 

 

 Bu çalışmaların bazıları para ve maliye politikasının karşılıklı etkileşimini 

inceleyen statik veya dinamik modellerdir. Diğer bir kısım araştırma ise hükümet ve 

merkez bankasının mali açıkların finansmanındaki etkileşimleri üzerine 

yoğunlaşmıştır.  

 
A. Para ve Maliye Politikasının Karşılıklı Etkileşimini İnceleyen Statik 

Modeller 

 
 Merkez bankasının bağımsızlığı ve ekonomik performans ile ilgili teorik 

modellerin bir bölümü, para ve maliye politikasının farklı bağımsız kuruluşlara 

verilmesi halinde ortaya çıkan uzlaşmazlıklar üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu modeller 

para ve maliye otoritesinin işbirliği yapmaları veya yapmamaları halinde ortaya 

çıkan ekonomik performansı karşılaştırmaya yöneliktir. Andersen ve Scheneider 

(1986), Spann ve Ziemes (1992), Ghosh ve Weale (1993) ve Nordhaus’ın (1994) 

öncülüğünü yaptığı bu literatürde bağımsız bir merkez bankası para politikasını 

oluştururken maliye otoritesiyle işbirliği yapmaz.49 Yine bu literatüre göre bağımlı 

merkez bankası ise politika oluştururken maliye otoritesi ile işbirliği yapar ve bu 

tutumu izleyen bağımlı bir merkez bankasının ekonomik performans üzerindeki 

etkisi daha olumludur. 

                                                 
49 Cristopher Doyle ve Martin Weale , “ Do we Really Want an Independent Central Bank?”, Oxford 
Review of Economic Policy, Vol. 10, No. 3, (1994), s. 71. 
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Bu modellerin temel varsayımları ise şöyledir:50 

a) Hükümet maliye politikasını kontrol eder, 

b) Merkez bankası para politikasını kontrol eder, 

c) Her iki kurum da ekonomi için öngördükleri hedefleri ayrı ayrı belirlerler. 

Bu hedefler genellikle üretim ve enflasyondur, 

d) Bu hedeflerin öncelik düzeyi her iki kurum için de farklıdır, 

 e) Her iki kurum da kendi amaçlarına ulaşmak için elinde mevcut olan 

araçları kullanır, 

f) Merkez bankası para bazının büyümesini, hükümet mali harcamaları 

kontrol eder, 

g)Para ve maliye politikasının  hedef alınan ekonomi değişkenlerini nasıl 

etkilediğini belirleyen bir ekonomi modeli vardır. 

 h) Ekonomiyi etkileyen tesadüfi şoklar yoktur. 

 i) Hükümet ve merkez bankası politikalarını yürütürken işbirliğinde 

bulunurlar veya bulunmazlar, 

j) Eğer işbirliği yapmayı tercih etmezlerse bu durumda politikalarını eşanlı 

olarak oluşturabilirler veya  önce taraflardan biri politikasını oluşturur, sonra diğeri 

buna tepki olarak politikasını ortaya koyar. 

 

1. Andersen ve Scheneider Modeli 
 

Bu konuda en önemli ve ilk çalışmalardan birini yapan Andersen ve 

Schneider makalelerinde klasik ekonomi politikası analizinde para ve maliye 

politikalarının işbirliği içinde olduğunun  varsayıldığını belirtirler.51 Yazarlara göre 

Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde merkez bankası hükümetin herhangi bir kurumu 

gibidir, dolayısıyla zayıf bir konumdadır.52 Bu çerçevede merkez bankası başkanı 

sadece rutin operasyonların gerçekleştirilmesinde söz sahibidir. Buna karşın hükümet 

                                                 
50 Patricia S. Pollard, “Central Bank Independence and Economic Performance”, Federal Reserve 
Bank Review (St. Louis), July/August 1993, s.30. 
51 Torben M. Andersen and Friedrich Schneider, “Coordination of Fiscal and Monetary Policy Under 
Different Institutional Arrangements”, European Journal of Political Economy, 2/2 (1986), 169-
191.   
52 Bu durum makalenin yazıldığı 1986 yılı için geçerli olmakla beraber özellikle Fransa Merkez 
Bankası 1990’lı yıllarda hızlanan Avrupa Para Birliği sürecinde daha bağımsız bir statüye 
kavuşmuştur.  
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bağımsız bir merkez bankasının vermesi gereken para politikası kararlarını kendi 

başına alır. 

 

 Aslında 1980’li yıllarda bile Fransa ve İngiltere merkez bankalarının bu 

durumu biraz olağan dışıdır. Pek çok ülkelerde merkez bankalarının para politikası 

ile ilgili ufak meselelerden tam bağımsızlık düzeyine kadar uzanan bir hareket sahası 

mevcuttur. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nin Federal Rezerv Sistemi federal 

hükümetten bağımsız bir yapı üzerine kurulmuştur. Dahası, Federal Rezerv Sistemi 

kendi faaliyetlerinden elde ettiği karla finanse edilir. Aynı şartlar Bundesbank için de 

geçerlidir. Bu şartlar altında, özellikle merkez bankası ile hükümetin  politika  

hedefleri ve zaman ufuklarının farklı olduğu durumlarda  maliye ve para 

politikalarında işbirliği beklenemez.  

  

2. Andersen ve Scheneider Modelinde Hükümet ve Merkez Bankasının Amaç 

İşlevleri 

 

 İki yazar  merkez bankası ile hükümetin enflasyon ve üretim için hedef 

belirlediği basit bir model oluşturmuşlardır. Bu çalışmada yazarlar kamu tercihi 

(public choice) yaklaşımını izlemişler, iki politika arasındaki etkileşimi oyun teorisi 

çerçevesinde ele almışlardır. Modele göre hükümet ve merkez bankası gerçekleşen 

üretim ve enflasyon hedeflerinden saptığı ölçüde kayba uğrayacaktır. Bu durumda 

aşağıda ele alınan eşitlikler kullanıldığında her bir otorite kayıp işlevlerini minimize 

etmek üzere modellenebilir. Bu çerçevede:   

 

Lf  : Maliye  otoritesinin kayıp işlevi 

 Lm : Para otoritesinin kayıp işlevi 

 y   : Üretim miktarı  

 π  : Enflasyon  

 yf  : Maliye otoritesinin üretim hedefi 

 ym : Para otoritesinin üretim hedefi 

 πf  : Maliye otoritesinin enflasyon hedefi  

 πm : Para otoritesinin enflasyon hedefi 
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 a   : Üretim hedefine verilen ağırlık 

 b   : Enflasyon hedefine verilen ağırlık 

olmak üzere, 

 

Lf  = af (y - yf)2 + bf(π - πf)2   (1) 

 

Lm = am(y - ym)2+ bm(π - πm)2   (2) 

  

Hükümet ve merkez bankası birbirlerinden farklı enflasyon ve üretim 

hedefleri saptayabilme yetkisine sahiptirler. Yani yf ≠ ym ve πf ≠ πm olabilir. Bunun 

böyle belirlenmesini teşvik eden olgu ise her iki kurumun zaman ufkunun birbirinden 

farklı olmasıdır. Hükümet gelecekteki seçim sonuçlarının belirsiz olması sebebiyle 

kısa dönemli bir planlama ufkuna sahiptir. Ayrıca, merkez bankasının üzerinde böyle 

bir kısıtlama mevcut olmayıp, daha uzun bir zaman ufkuyla çalışabilmektedir. 

 

Öte yandan hükümetin para otoritesine göre üretime enflasyondan daha fazla 

önem verdiği  varsayılmaktadır. Yani, 

 

af ≥ bf   ve bm≥ am    (3) 

 

Aynı zamanda hükümetin para otoritesine göre daha fazla üretim ve enflasyonu 

tercih ettiği de varsayılmaktadır. Yani; 

 

πf ≥ πm,  yf ≥ym     (4) 

 

 Andersen ve Schneider’ e göre 3. ve 4. eşitliklerde ifade edilen varsayımların  

gerekçesi de şunlardır: Hükümet, gelecek seçimlere kadar sürecek bir zaman dilimi 

içinde çalışmak zorunda olduğu için öncelikle üretimi arttırmayı hedeflemektedir. 

Bunu başardığı takdirde yeniden seçilme şansı yükselecektir. İki amaca  nisbi olarak 

farklı ağırlıklarda önem verilmesi pek çok batı demokrasilerinde rastlanan bir 

durumdur. Bu ülkelerde yeniden seçilmeyi hedefleyen hükümetler için üretimde veya 

istihdam düzeyindeki değişmeler düşük bir enflasyon düzeyinden daha önemlidir. Bu 
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sonuç ekonomik durumun seçim sonuçları veya hükümetin başarısı ile ilgili anketlere 

yansımasını analiz eden çalışmalarda da göze çarpmaktadır.  

  

Merkez bankası ise fiyat düzeyinin mümkün olduğu kadar istikrarlı  

olmasından ve istikrarlı bir büyümenin başarılmasından fayda sağlar. Ayrıca, üç-beş 

yılda bir tekrarlanan genel seçimlerin baskısı altında değildir. Fiyat istikrarı merkez 

bankasının en önemli amacıdır. Yazarlara göre merkez bankasının üst yöneticileri bu 

hedefi bir ideoloji gibi benimsemişlerdir. Bankanın üst düzey yönetimine referans 

teşkil eden mali sektör temsilcileri de fiyat istikrarının sağlanmasına büyük önem 

vermektedirler. Düşük enflasyon oranı ve bu hedefi gerçekleştirmeye yönelik güçlü 

bir politikanın mevcudiyeti banka yöneticilerinin prestij kaynağı ve başarı 

göstergesidir. 

 

3. Andersen ve Schneider Modelinin Ortaya Koyduğu Sonuçlar  
 

  Andersen ve Schneider işbirliği olan ve işbirliği olmayan şartlarda elde 

edilen ekonomik sonuçları üç farklı ekonomi modeli altında karşılaştırır. Bunlar: a) 

Keynesyen  b) Keynesyen-Neoklasik c)Neoklasik modellerdir. Bu çerçevede 1., 2. ve 

3. eşitliklerde yer alan üretim düzeyleri ve enflasyon oranlarının ifadesi kullanılan 

modele göre değişecektir. 

 

Keynesyen Model 

 

 Toplam talebin hem maliye hem de para politikası tarafından etkilenebileceği 

hakkında görüş birliği olmasına karşın, talep değişikliklerinin fiyatlar mı yoksa 

üretim düzeyi üzerinde mi etkili olduğu olduğu konusunda farklı görüşler mevcuttur. 

Keynesyen modelde hükümetin talebi arttırmaya  ya da azaltmaya yönelik olarak 

uyguladığı hem maliye, hem de para politikaları üretim düzeyine etki edecektir.  Bu 

durum (f) maliye politikası aracı ve (m) para politikası aracı olmak üzere: 

 

y = γ0f + γ1m  0 < γ1<γ0   (5) 

 

 π = θ0f + θ1m   0 <θ0 <θ1  (6) 
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eşitliklerinde gösterilebilir. Eşitliklerdeki kısıtlamalar mali otoritenin merkez 

bankasına göre üretime daha fazla, enflasyona daha az etki ettiğini gösterir. Merkez 

bankası için ise durum tam tersidir. 

 

 Keynesyen-Neoklasik Model  

 

 Keynesyen-Neoklasik karma modelinde  Merkez bankası  para politikası 

araçları ile sadece enflasyonu etkileyebilir. Bu durumda para politikasının üretim 

düzeyi üzerine etkisi yoktur. Buna karşın maliye politikası ile üretim düzeyi üzerine 

etki yapabilmek mümkündür. Bu durumda (5) numaralı eşitlik aşağıdaki şekle 

dönüşür. 

 

 y = λ0f      (7) 

 

Neoklasik Model 

 

 Bu modelin özelliği fiyat esnekliği ve rasyonel beklentilerdir. Maliye ve para 

politikaları sadece enflasyonu etkiler, üretime etki etmez. Ekonomi aşağıdaki 

eşitliklerle modellenir: 

 

π = η0f + η1m     (8) 

 

y = π - πe     (9) 

 

π - πe = η0 (f - fe) + η1(m - me)  (10) 

  

Burada y kapasiteye göre gerçekleşen üretim miktarını e ise beklenti 

değişkenini gösterir. Üretim düzeyi kapasitenin üzerine sadece sürpriz enflasyonla 

çıkar ve sürpriz enflasyon ise beklenmeyen para ve maliye politikalarının bir 

sonucudur.  
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Yukarıdaki eşitliklerde para ve maliye otoritelerinin hedefledikleri ve 

gerçekleşen enflasyon ve üretim düzeylerine göre oluşan kayıp işlevi (1, 2 ,3.  ve 4. 

eşitlikler), daha sonra da bu eşitliklerde yer alan gerçekleşen enflasyon ve üretim 

düzeylerini çeşitli modellere göre ifade eden eşitlikler belirlenmiştir. (5.-10. 

eşitlikler). Bundan sonraki aşamada ise taraflar arasında işbirliği olan ve olmayan 

durumlarda minimizasyon probleminin nasıl ele alındığı incelenmiştir. 

  

Merkez bankası ile hükümetin para ve maliye politikalarını oluşturmada 

işbirliği yaptığını varsayan modelde tarafların seçtikleri  kayıp işlevleri birleştirilir ve 

bu birleşik kayıp işlevini  minimize eden para politikası aracı (m) ve maliye 

politikası aracı (f)’nin değerleri bulunur:  

  

minLc = ρLf + (1 - ρ)Lm 0≤ ρ≤ 1 (11) 

  f,m 

  = ρ{af (y - yf)2 + bf(π - πf)2} + (1 - ρ){am(y - ym)2+ bm(π - πm)2} 

 

Eşitlikte yer alan ρ vasıtasıyla her bir kayıp işlevine atfedilen ağırlık 

tarafların politika oluşturmadaki pazarlık güçlerini ifade etmektedir. Bu 

minimizasyon problemi çözüldükten sonra (eşitliği minimize eden (f) ve (m) 

değerleri bulunduktan sonra) üretim ve enflasyon için denge değerleri bulunur. Bu  

değerler hükümetin (1. eşitlik) ve merkez bankasının (2. eşitlik) kayıp işlevlerine 

konularak kayıp belirlenebilir. 

 

Öte yandan işbirliği olmayan durum iki şekilde modellenebilir: 

 

 - Maliye ve para politikaları eş anlı olarak seçilir. Burada hükümet merkez 

bankasının davranışını dikkate alıp, kayıp işlevini minimize edecek harcama 

düzeyini belirler (1. eşitlik). Aynı zamanda merkez bankası hükümetin davranışını 

dikkate alarak kayıp işlevini minimize edecek para bazı büyüme oranını belirler     

(2. Eşitlik). Bu yapı Nash oyunu olarak bilinir ve ortaya çıkan denge Nash 

dengesidir. Nash dengesinde diğer tarafın davranışını veri olarak alan taraf tek başına 

politikasını değiştirerek kaybını azaltamaz. 
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 - İşbirliği olmayan durumun ikinci tür modelinde politikalardan biri 

diğerinden önce belirlenir. Bu süreç Stackelberg oyunu olarak adlandırılır ve ilk 

adımı atan taraf Stackelberg lideridir. Diğer taraf ise Stackelberg takipçisidir. Dahası, 

lider, politikasını seçerken takipçinin nasıl reaksiyon vereceğini bilir. 

 

Denge üretim ve enflasyon düzeyi ekonomide hangi modelin kullanıldığına 

bağlı olarak değişse de, üç ekonomik modelde de işbirliği çözümü işbirliği olmayan 

çözüme Pareto üstündür. Bu durum işbirliği olmayan durumun yapısının Stackelberg 

veya Nash olmasına göre de değişiklik göstermez. Ekonominin peformansının 

merkez bankası ve hükümetin kaybı anlamında ölçülmeye çalışılması halinde 

işbirliği olan durum işbirliği olmayan duruma göre daha olumlu sonuç verir (Her iki 

kurumun ayrı ayrı kayıpları işbirliği halinde daha düşük düzeydedir). Bu durum 

hükümet ve merkez bankasının enflasyon ve üretim hedeflerine ulaşmaya eşit ağırlık 

vermesi halinde de (af = am ve bf = bm) geçerlidir. 

  

Andersen ve Scheneider’a göre eğer kendi çıkarına göre hareket eden iki 

bağımsız otorite varsa o zaman genellikle “doğru” politikanın yönü konusunda 

çatışmaya şahit olunur. Bu durum bağımsız bir para otoritesinin yaratılmasının 

gerekliliği konusu gündeme getirildiğinde mutlaka akılda tutulmalıdır. İki bağımsız 

kurum diğer kurumsal çözümler altında elde edilen sonuçlardan daha iyisini 

sağlayamaz. 

  

Konu, Doyle ve Weale’nin diyagramları ile de izah edilebilir.53 Birbirinden 

bağımsız harekete eden merkez bankası ve hükümetin ekonominin farklı sahalarını 

kontrol ettikleri varsayımı altında hükümet vergi oranı olan S’yi ve merkez bankası 

faiz oranı olan r’yi belirlesin. Mevcut yapı altında hükümet merkez bankasının 

belirleyeceği her faiz oranı için bir vergi oranı belirlemiştir. Bu reaksiyon işlevi RG 

eğrisi olarak aşağıdaki diyagramda gösterilmiştir. Aynı şekilde merkez bankası da 

hükümetin belirleyebileceği her vergi oranına karşı bir faiz oranı belirlemiştir. Bu 

reaksiyon işlevi de RCB eğrisi ile gösterilmiştir. Ayrıca bu eğriler üzerinde her bir 

otorite açısından en çok tercih edilen noktalar da (tercih noktaları) gösterilmiştir. 
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Şekil 1: Maliye ve Para Politikalarının Oluşturulması 
 
Vergi oranı, S   

              RCB   

 

          
      RG              Merkez Bankasının  
     S         ← tercih noktası  
            
         →     N  

        Hükümetin    
           tercih noktası            
           

           0                                                            Faiz oranı, r  

                      (Kaynak: Doyle and Weale, 1994; 73) 
 

Diyagram analizinde hükümetin tercih noktasının merkez bankasına göre 

daha düşük bir vergi ve faiz oranını işaret ettiği görülmektedir. Hükümetin reaksiyon 

işlevi merkez bankasının reaksiyon işlevine göre daha yatık vaziyettedir. Çünkü 

vergi oranında küçük bir değişmeye karşın faiz oranında önemli bir değişme söz 

konusudur. Merkez bankası daha dik bir reaksiyon işlevine sahiptir. Bu da faiz 

oranında küçük bir değişikliğin vergi oranında büyük bir değişikliğe yol açacağını 

gösterir.  
 
 Dengeye her iki reaksiyon işlevinin kesiştiği N noktasında ulaşılır. İki 

kurumun işbirliği yapmamalarının sonucu  düşük vergi oranı ve yüksek faiz 

olmuştur.   
 
 Aynı şekil üzerinde her iki otoritenin işbirliği yapması halinde ortaya çıkacak 

sonuç da görülebilir. İki tercih noktasını birleştiren eğri merkez bankasının 

“refahının” hükümetin refahı azaltılmadan arttırılamayacağı, ya da hükümetin refahı 

azaltılmadan merkez bankasının refahının arttırılamayacağı anlaşma eğrisidir. Eğer 

her iki otorite uyguladıkları politikalarda işbirliği yaparlarsa denge bu eğri üzerinde 

yer alacaktır. Dengenin eğrinin hangi noktası üzerinde sağlanacağı da tarafların 

pazarlık gücüne bağlı olacaktır. Şekil 1’deki Nash dengesi sözleşme eğrisinin 

                                                                                                                                           
53 Cristopher Doyle and Martin Weale, “Do We Really Want an Independent Central Bank?”Oxford 
Review of Economic Policy .Vol.10, No.3, 1994. s.73. 
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güneydoğusunda yer almakta olup, tercih noktalarından uzaklaşılmasının bir 

sonucudur. Bu noktada faiz oranları yüksek, vergi oranları düşüktür (bütçe açığının 

yüksek düzeyde olması anlamına gelir). Bunun sebebi hükümetin merkez bankasının 

fiyat istikrarı (yüksek faiz oranları) politikasına vergileri düşürerek karşılık 

vermesidir. S noktası ise merkez bankasının Stackelberg lideri olduğunu gösterir. 

Burada merkez bankası hükümetin maliye politikasıyla vereceği karşılığı dikkate 

alarak faiz oranını belirler. Bu durum, diyagramda görüldüğü gibi daha düşük faiz ve 

daha fazla vergi oranını ortaya çıkarır.  
 
 Şekil 2’de ise Şekil 1’deki yaklaşım kullanılmak suretiyle hükümet 

tercihlerindeki değişmenin etkisi değerlendirilmektedir. Hükümetin daha düşük 

vergileri tercih ettiği ve reaksiyon eğrisinin faiz eksenine yaklaştığı varsayılsın. 

Merkez bankası ise eski kuralı izlemeye devam etsin. Bu durumda faiz oranları 

yükselir ve ekonomi N1’den N2’ye gelir. Yeni denge sözleşme eğrisinden daha 

uzakta gerçekleşmiştir. 
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Şekil 2: Hükümet Tercihlerinde Değişme 
     

Vergi oranı, S        RCB  

     

        R1
G               Merkez bankasının  

    ←             tercih noktası   

  R2
G     N1   

              

       ↑                  N2 
    Hükümetin  
    tercih noktası 

 

 

                     0       
Faiz oranı, r 

(Kaynak: Doyle and Weale, 1994; 74) 
 
B. Para ve Maliye Politikasının Dinamik Etkileşimini İnceleyen Modeller 
 

Para ve maliye politikasının karşılıklı etkileşimini inceleyen statik modellerin 

yanısıra dinamik modeller de ele alınmıştır. Bunlardan iki ayrı önemli model 

Pindyck ve Petit’e aittir. 
 
 

1. Pindyck’in Yaklaşımı 

 
 Para ve maliye politikasının karşılıklı etkileşimine zaman boyutunun 

eklenmesi halinde de işbirliğinin iki taraf içinde daha iyi sonuç sağladığı sonucuna 

ulaşılmaktadır. Pindyck para ve maliye politikalarının stratejik etkileşimini analiz 

eden ilk dinamik modeli sunmuştur. Pindyck’e göre eğer para ve maliye politikaları 

ayrılmışsa, özellikle amaçlar üzerinde ciddi bir anlaşmazlık çıkması halinde her iki 

otoritenin de (hükümet ve merkez bankası) ekonomiye istikrar getirme yeteneği 

sınırlanmış olacaktır.54 

 
                                                 
54 Robert S. Pindyck, “The Cost of Conflicting Objectives in Policy Formulation”, Annals of 
Economic and Social Measurement (May, 1976), s.239’dan  Pollard, s. 32. 
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2. Petit’nin Dinamik Modeli 
 

 Petit de modelinde hazine ve merkez bankasının işbirliği yaptığı ve 

yapmadığı durumları ayrı ayrı değerlendirmektedir.55 Andersen ve Scheneider 

tarafından da belirtildiği gibi klasik ekonomi politikasında geçerli olan optimal 

kontrol yaklaşımında iktisat politikasını oluşturan  kurumların tam bir uyum içinde 

çalıştığı, tüm iktisat politikası kararlarının tek bir  kurum tarafından alındığı 

varsayılmaktadır. Ancak, pratikte pek çok ülkede  iki ayrı  karar kurumu faaliyet 

göstermektedir. Bu kurumlar maliye politikasından sorumlu olan hükümet ve para 

politikasından sorumlu olan merkez bankasıdır. Bu iki kurum uygulanacak politika 

hedefleri veya bu hedeflerin öncelikleri üzerinde anlaşamayabilirler. Bu sebeple 

optimal politika kararları bir tek karar kurumuna bağlıymış gibi değerlendirilemez. 

Bu kararların iki  kurum arasında dinamik bir oyununun çözümü olarak 

değerlendirilmesi gerektiğini ileri süren Petit çalışmasında İtalyan ekonomisinin 

optimal maliye ve para politikalarını doğrusal ikinci dereceden sürekli zaman 

(continuous time) makroekonometrik modelinde belirleyebilmek için dinamik oyun 

yöntemlerini kullanmıştır. Dinamik oyun teorisi açısından kesintisiz zamanlı 

makroekonometrik modelin kullanılması için önemli bir gerekçe bu modelin sadece 

belli zamanlar için değil  zamanın her noktasında hedeflere yönelik optimal yollar ve 

oyuncuların optimal stratejileri hakkında bilgi sağlamasıdır. 
  

Petit’nin varsayımlarına göre:  

 a) Hükümet (İtalyan hükümeti) üretim ve enflasyon için hedef belirler ve 

üretime öncelik verir, 

 b) Merkez bankası (İtalyan merkez bankası) enflasyon ve uluslararası 

rezervler için hedef belirler. Uluslararası rezervler ödemeler dengesi hedefini 

yansıtır. Burada merkez bankası enflasyon hedefine rezerv hedefine göre daha fazla 

öncelik vermektedir,  

 c) Hükümet kayıp işlevini minimize etmek için kamu harcamalarının düzeyini 

belirlerken, merkez bankası kayıp işlevini minimize etmek için para bazının 

büyümesini kontrol eder,  

                                                 
55 Maria Lousia Petit, “Fiscal and Monetary Policy Co-ordination: A Differential Game Approach”, 
Journal of Applied Econometrics, Vol.4, 1989, ss. 161-179.  
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  d)Bu modelde politika başlangıçta belirlenir ve ilgili dönem boyunca 

değişmez.  

 

a. Hükümet ve Merkez Bankasının Amaç İşlevleri 
 

 Bu varsayımlar altında Petit hükümet ve merkez bankasının amaç işlevlerini 

belirleyerek inceleme için 1977-1981 dönemini seçmiştir. Bu çerçevede: 

 

W= politikaların ağırlıkları 

 P = iç fiyatlar genel düzeyi 

 R = nominal uluslararası rezerv düzeyi 

 m = para arzının değişim oranı 

 G = reel kamu harcamaları 

  Y= Milli Gelir Seviyesi  

 

olmak üzere, 

 

Hükümetin amaç işlevi: 

  

J1= ∫1981
1977 {wy1[log Y(t)- log Y*(t)] 2 + wp1[log P(t) - log P*(t)] 2 

  + wG1[log G(t) - log G*(t)] 2 }dt (1) 

  

Merkez Bankasının amaç işlevi: 

 

J2= ∫1981
1977 {wp2[log P(t)-log P*(t)] 2 + wR2[log R(t) - log R*(t)] 2 

  + wm2[m(t) - m*(t)] 2 }  (2)   

şeklinde belirlenmiştir. 

 

  Bu dönem için İtalya iktisat politikasında merkez bankası ile hükümet 

arasındaki ilişki klasik bir işbirliği yapmama durumunu yansıtmaktadır. Bununla 

birlikte söz konusu dönemde İtalyan Merkez Bankası hazinenin başka yerde  
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satamadığı kamu tahvillerini almak zorundaydı. Hazine bu sebeple daha üstün bir 

konumdaydı. Çünkü İtalya merkez bankasını istediği bir kamu borçlanması 

stratejisini kabul etmeye zorlayabiliyordu.56  

 

 Petit, Andersen ve Scheneider’da da yapıldığı gibi işbirliği olmayan durumun 

değerlendirilmesi için bir taraftan hükümetin amaç işlevini diğer taraftan merkez 

bankasının amaç işlevini maliye ve para politikaları kısıtı altında  minimize etmiş, 

Nash ve Stackelberg çözümlerini değerlendirmiştir. Burada dikkate alınması gereken 

husus işbirliğinin olmaması halinde her iki oyuncunun da karşı oyuncunun bugünkü 

ve gelecekteki kararlarını dikkate almasıdır. Bu sebeple hükümetin kamu harcaması 

ile ilgili olarak t zamanında aldığı karar sadece t zamanında uygulanan para 

politikasına değil aynı zamanda ts zamanında uygulanan para politikasına da bağlıdır 

(t ≤ ts ≤ tf ). 

 

 Petit işbirliğini iki tarafın çıkarlarının tamamen zıt olmadığı ama tamamen de 

aynı olmadığı zamanlarda ortaya çıkan bir durum olarak tanımlar. İki tarafın durum 

değerlendirmesi yapıp, rasyonel ve ortak bir hareket planı üzerinde anlaşması 

işbirliğini oluşturan unsurlardır. Bu çerçevede gelecekte uygulanacak iktisat 

politikasının iki kurum arasındaki işbirliğinin bir sonucu olmasının sağlanması için 

hükümetin ve merkez bankasının uygulanacak politika hedefleri üzerinde anlaştıkları 

varsayılarak işbirliği durumu analiz edilmiştir. 

 

 Her iki kurum da işbirliği yapması halinde işbirliği yapmadığı durumdan daha 

iyi bir sonuç elde etme beklentisinde ise işbirliğine gidecektir. Yani işbirliğinin en 

önemli şartı herşeyden önce işbirliği yapmamadan daha kazançlı olmasıdır. Bu şartı 

sağlayacak işbirliği çözümü iki kurumun aşağıdaki işlevleri maliye ve para politikası 

kısıtları altına minimize ettiği varsayımı ile elde edilir. 

 

 J = αJ1 + (1- α)J2  (0<α<1)   (3) 

                                                 
56 Bu durum sonradan değişmiştir. Temmuz 1981’de hükümet ve merkez bankasının boşanması diye 
bilinen ve İtalya Merkez Bankası’nın bağımsızlığını arttıran kurumsal gelişmeler gerçekleştirilmiştir. 
Bu değişme Bankayı birincil piyasada satılmayan Hazine bono ve tahvillerini alma zorunluluğundan 
kurtarmıştır. 
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 J1 ve J2 sırasıyla hükümet ve merkez bankasının amaç işlevleridir. α 

kurumların pazarlık gücünü ifade eder. Problemin çözümü için her iki kurumun amaç 

işlevleri olan (1) ve (2), (3) nolu eşitliğe konur.  

 
b. Petit Modelinden Elde Edilen Sonuçlar 

 

Petit’nin elde ettiği sonuçlara göre işbirliği olmaması halinde varılan Nash ve 

Stackelberg dengelerinde hükümetin kayıpları nisbi olarak az, merkez bankasının 

kayıpları ise nisbi olarak fazladır. Aksine işbirliği halinde hükümet genellikle 

kaybetmekte ve merkez bankası kazanmaktadır. Bu durum Petit’e göre pek de 

sürpriz sayılmaz. Dahası işbirliğinin olmadığı Nash ve Stackelberg çözümlerinin 

varsayımı altında hükümet merkez bankasının amaç işlevini bilir ve bankanın 

enflasyon ve rezerv hedeflerine ulaşmak için sıkı bir para politikası izlemesi 

gerektiğinin farkındadır. Ancak, enflasyon da hükümetin iki hedefinden birisidir. 

Bunun yanısıra İtalya örneğinde düşük enflasyon oranı talep mekanizması 

aracılığıyla hükümetin ikinci hedefi olan yüksek büyümenin yolunu açabilir. 

Petit’nin ekonometrik modelinde sıkı para politikasının enflasyon üzerindeki olumlu 

tesirleri gözlenmektedir. Düşük enflasyon oranı muhtemelen talebi ve üretimi 

canlandırır. Bu yüzden hükümetin işbirliğine karşı özel bir ilgisi yoktur. Çünkü 

merkez bankasının enflasyonu aşağıya indirmesi doğrudan veya dolaylı olarak 

hükümetin de çıkarlarına hizmet etmektedir. Para ve maliye politikalarının 

ayrılmasıyla hükümet uygun bir maliye politikası geliştirerek büyüme üzerindeki 

etkisini yoğunlaştırabilecektir. 

 

 Petit bütün bu olumlu işaretlerine rağmen işbirliği olmayan durumun Pareto 

etkin olmadığına ve bu sebeple gene de en iyi stratejinin işbirliği olduğuna dikkat 

çeker. Ancak burada da ince bir nokta mevcuttur: Bir kez işbirliği sağlandığında her 

iki kurumun da üzerine anlaşmaya varılan stratejilere uyduğu varsayılmaktadır. Bu 

gerçekleştirilemezse, yani oyunculardan birinin yeni bir optimizasyon yapma veya 

yanıltma yoluna gitmesi sadece muhtemel bir ün (reputation) kaybına yol açmayacak 

aynı zamanda her iki oyuncuyu daha  kötü bir duruma sokacak işbirliği olmayan 

stratejilere dönülmesine yol açacaktır. 
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  Görüldüğü gibi dinamik sistemde de işbirliği Nash ve Stackelberg 

dengelerine göre Pareto üstündür. Bu dinamik sistemde işbirliği hedeflerin (özellikle 

fiyatlar ve uluslararası rezervler) değişkenliğini azaltır ve sistemin uyum hızını 

arttırır. Uyum hızının artması sistemin bir şoka maruz kalması halinde eğer hükümet 

ve merkez bankası politikalarını koordine ederlerse ekonominin uzun dönem 

dengelerine kolaylıkla döneceğini gösterir. Petit bu çerçevede kurumların işbirliği 

yapmaları gerektiği sonucuna varır. 

 

Para ve maliye politikası arasındaki dinamik etkileşimler yine Doyle ve 

Weale tarafından bir diyagram analizi ile ele alınmıştır.57 Burada da uygun faiz 

oranını belirlemek suretiyle enflasyonu kontrol görevinin para otoritesine, uygun 

bütçe açığını belirlemek üzere bütçe dengesini sağlama görevinin mali otoriteye 

verildiği varsayılmaktadır. Yine, bütçe dengesinin makroekonomik vergi oranında 

(S) yapılan değişiklikle gerçekleştirildiği varsayılmaktadır. Şekil 1’de her iki 

otoritenin reaksiyon fonksiyonları yer almıştı. Şimdi ise bu kurumların herhangi bir 

başlangıç noktasından sonra politikalarını ardışık olarak belirledikleri 

varsayılmaktadır. Vergi oranı başlangıç değeri olarak alınırsa, merkez bankası kendi 

reaksiyon eğrisi üzerinde uygun faiz oranını belirler. Oyun her iki eğrinin kesiştiği 

denge noktasına kadar devam eder. Artık kararlı dengeye ulaşılmıştır. Fakat politika 

araçlarının belirlenmesi ve yeniden belirlenmesi yani faiz ve vergi oranlarının sık sık 

değiştirilmesi ekonomide yeni bir kararsızlık kaynağı olmuştur ve bu arzu edilen bir 

durum değildir. 

 

 Merkez bankasının reaksiyon fonksiyonunun Şekil 3’de gösterildiği gibi 

hükümetin reaksiyon fonksiyonundan daha yatık olduğunun varsayılması halinde, 

eğer Şekil 3’deki başlangıç vergi oranı S0 ise, bu başlangıç faiz oranı R0’ı getirir. 

Buna karşılık olarak hükümet vergi oranını S1’e getirir. Merkez bankası da faiz 

oranını R1 olarak belirler. Bu durumda hükümet vergi oranını S2’ye yükseltir. 

Görüldüğü gibi tüm süreç istikrarsızdır ve bu şartlarda bağımsız bir merkez bankası 

sürdürülemez. Pratik olarak, bu sürece yola açan kurallar gözden geçirilerek merkez 

                                                 
57 Doyle and Weale, a.g.m. , s.74. 
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bankasının reaksiyon fonksiyonunun hükümetinkinden daha dik olması 

sağlanmalıdır. 

Şekil 3: Maliye ve Para Politikalarının İstikrarsızlığı 
 

Vergi oranı, S         RG 

 

    RCB 

    

             R1S2 

         R2S2       R0S1 

        R1S1      R0S0 

 

   

        0       Faiz oranı, r 

  (Kaynak: Doyle and Weale, 1994; 75)  

 

C. Hükümet ve Merkez Bankasının Mali Açıkların Finansmanında 

Etkileşimleri İle İlgili Teorik Yaklaşımlar 

 

Hükümet ve merkez bankasının mali açıkların finansmanındaki etkileşimleri 

ile ilgili çalışmaların en önemlileri Sergent ve Wallace, Tabellini ile Blackburn ve 

Christensen tarafından gerçekleştirilmiştir. 

 
1. Sargent ve Wallace’ın Yaklaşımı 

 

Hükümet ve Merkez Bankası’nın mali açıkların finanasmanındaki 

etkileşimleri ile ilgili olarak yapılan önemli çalışmalardan birisi Sargent ve 

Wallace’a aittir58.  

 

Bu iki neoklasik iktisatçının yazdığı makale Milton Friedman’ın  1968 

yılında Amerikan Ekonomi Derneğinde yaptığı bir konuşmaya karşılık olarak 

                                                 
58 Thomas J. Sargent and Neil Wallace, “Some Unpleasant Monetarist Arithmetic”, Federal Reserve 
Bank of Minneapolis Quarterly Review, Vol.5, No:3, Fall 1981, ss. 1-17.  
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hazırlanmıştır59. Friedman bu konuşmasında para politikasından çok fazla şey 

beklenmemesi uyarısında bulunmuş, para politikasının, faiz oranları, üretim  ve 

istihdamı kalıcı bir şekilde etkileyemeyeceğini ileri sürmüştür. Bununla birlikte, 

Friedman para otoritesinin özellikle uzun dönemde enflasyon üzerinde önemli ölçüde 

kontrol sağlayabileceği tezini savunmuştur. 

 

Sargent ve Wallace’ın iddiasına göre ise bir ekonomi monetarist varsayımlara 

uygun şartlara sahip olsa dahi, para politikasının kalıcı şekilde kontrol edemediği 

değişkenlere enflasyon da eklenecektir.  

 

Makalede ekonominin iki monetarist varsayıma uygun olarak işlediği 

varsayılmaktadır: 

a)  Para bazı sıkı bir şekilde fiyat düzeyi ile bağlantılıdır. 

b)  Para otoritesi senyoraj, yani para yaratmayla gelir üretebilir. 

  

Yazarlar makalelerinde monetarist ekonomide, para bazı ve fiyat düzeyinin 

yakın bağlantılı olması halinde bile para otoritesinin belirli şartlar altında  enflasyonu 

kontrol etme olanağının kısıtlı olduğunu göstermişlerdir. Özellikle bu durum para ve 

maliye politikalarının belli bir şekilde koordine edilmesi ve hükümet borçlarına 

kamuoyunun talebinin belli bir şekil alması halinde geçerlidir. 

 

Faiz yükü taşıyan hükümetin borçlanmasında kamuoyunun talebi hükümeti 

en az iki yoldan kısıtlar : 

 

a)Kamuoyunun talebi hükümet tahvilleri stokunun ekonomi içindeki payına 

bir üst limit getirir. 

b) Kamuoyu aynı zamanda hükümet tahvillerine ödenecek faizleri de belirler. 

 

                                                 
59 Milton Friedman, “The Role of Monetary Policy”, Monetary Economics: Readings on Current 
Issues, ed. by William E. Gibson and George G. Kaufman, Newyork: McGraw - Hill Company, 1971, 
ss. 169-179.  
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Bu kısıtlardan hangisinin para otoritesini etkileyeceği ve enflasyonun 

kontrolünü sınırlayacağı maliye ve para politikalarının ne şekilde koordine edildiğine 

bağlıdır. Bu çerçevede iki türlü koordinasyon söz konusu olabilir: 

 

a)  Para politikasının maliye politikasına baskın olması, 

b)  Maliye politikasının para politikasına baskın olması, 

 

Para politikasının maliye politikasına baskın olması halinde para otoritesi 

bağımsız olarak para bazının cari ve gelecekteki dönemlerdeki büyüme oranını ilan 

ederek bağımsız para politikasını oluşturur. Para otoritesi böylece maliye otoritesine 

senyoraj yolu ile aktaracağı gelirin miktarını belirlemiş olur. Bu durumda maliye 

otoritesi hükümet tahvillerine olan taleple sınırlanmıştır. Çünkü açıklarını para 

otoritesinin belirlediği senyoraj ile kamuoyuna satılan tahvillerin finanse ettiği bir 

bütçe oluşturmuştur. Böyle bir işbirliğinin varlığı halinde para otoritesi monetarist 

varsayımların geçerli olduğu bir ekonomide enflasyon üzerinde kalıcı bir kontrol 

sağlayabilir. 

 

Diğer yandan maliye politikasının para politikasına baskın olduğu 

varsayıldığında, maliye otoritesi bağımsız olarak bütçesini oluşturur. Maliye otoritesi 

cari ve gelecekteki açıklarını ve fazlalarını ilan eder ve böylece senyoraj ve kamu 

tahvili satışı yolu ile elde edilebilecek gelirleri belirler. Bu durumda para otoritesi 

hükümet tahvillerine olan talebin belirlediği sınırlama ile karşı karşıya olup, maliye 

otoritesinin talep ettiği gelir ile kamuoyuna satılan tahvillerin tutarı arasındaki farkı 

senyoraj ile finanse etmek durumundadır. Böyle bir para otoritesi hala enflasyonu 

kalıcı olarak kontrol edebilse de ilk işbirliği durumunda ele alınan para otoritesinden 

daha az güçlüdür. Özellikle hükümet tahvillerinin faiz oranlarının ekonominin 

büyüme oranından yüksek olması halinde para otoritesinin para bazını veya 

enflasyon oranını kontrol edebilmesi mümkün olmayacaktır. 
 

Para otoritesinin bu şartlar altında kontrolü sağlama gücünü kaybetmesi karşı  

karşıya olduğu aritmetik sınırlamadan doğmaktadır. Hükümetin tahvil ihracına ve 

para bazına dayanması karşısında para otoritesi enflasyona karşı para bazını mümkün 

olduğu kadar aşağıda tutarak ve özel kesimin elinde toplanan reel tahvil stokunun 



 

 

 

68

artmasına seyirci kalarak mücadele verebilir. Tahvillerin ana para ve faiz ödemeleri 

ilave tahvil satışlarıyla karşılanır, para bazı aşağı düzeylerde kalırsa, tahvil faiz 

oranlarının ekonominin büyüme oranından yüksek olması halinde reel tahvil stoku 

ekonomiden hızlı büyüyecektir. Ancak, bu sonsuza kadar böyle gidemeyecektir. 

Çünkü tahvillere olan talebin üst sınırı vardır. Bu sınıra ulaşıldığında enflasyonla 

mücadele için satılmış olan tahvil anapara ve faizlerinin de en azından senyoraj yolu 

ile ödenmesi gerekecek, ilave para bazı yaratılacaktır. Bu da enflasyon düzeyini 

yükseltecektir.60 Bu aritmetik gerçek monetarist iktisatçılar için tatsızdır. Çünkü 

gelecekteki enflasyon oranının parasal büyümeden ziyade bütçe açıklarıyla  daha 

yakın ilişkide olabileceği ileri sürülmektedir. 

 

 Görüldüğü gibi hükümetin hazine bonoları vasıtasıyla mali açıkları 

finansman yeteneğinin kısıtlı olduğu varsayımı altında enflasyon (senyoraj) gelirleri 

önem kazanmaktadır. Senyoraj para yaratılmasından elde edilen gelirdir. Ortaya çıkış 

sebebi yaratılan para bazının değeri ile yaratılma maliyeti arasındaki farktır. Sargent 

ve Wallace bu soru üzerinde çalışmışlar ve hükümetin devam ettirilemeyecek bir 

açıkla karşı karşıya kalması halinde merkez bankasının açıkların fonlanması için 

enflasyon yaratmaya zorlanabileceğini göstermişlerdir. Eğer kamuoyu hükümet 

borçlanmasının böyle bir yola girdiğini anlarsa, bono sahipleri hükümetin borçları 

ödeyip ödeyemeyeceği hususunda şüpheye düşecekler, enflasyon beklentisi artacak 

ve enflasyon, daha henüz borç limitine bile ulaşılmadan yükselecektir. Bu yönde bir 

gelişme Sargent ve Wallace’a göre doğaldır. Bu sonuç hükümetin önce politikalarını 

                                                 
60T.C. Merkez Bankası Başkan Yardımcılarından Süreyya Serdengeçti Merkez Bankasının karşılaştığı 
açmazı şöyle dile getiriyor: “Hazinenin borçlanmasının zorluğa girdiği, faizler üzerinde baskı olduğu 
dönemler oluyor ve bir sonraki dönemde Hazine’nin durumunun bu yüzden daha da zorlaşacağı 
düşünülürse, o zaman Merkez Bankası’nın belki de enflasyonla mücadeleyi ki asıl görevi olması 
gerekir, bir kenara bırakıp, ikinci plana düşürüp piyasalardaki finansal istikrara daha fazla önem 
vermesi gerekiyor. Doğruluğu, yanlışlığı her zaman tartışılabilir ama bağımsızlık koşullarında, 
hükümetle biraz önce anlattığım ilişki koşullarında, bu yapılabiliyor, üstelik bunun ekonomi teorisinde 
bir yeri var . Some Unpleasant Monetarist Arithmetic adı altında. Anladığım kadarı ile klasikleşmiş bu 
makalede de bunun çözümlemesi yapılıyor. 1996 yılı ortasından aşağı yukarı 1997 yılı ortasına kadar 
uygulanan para politikasında bunun izleri var. Çünkü, o dönem başından itibaren açıkça görüldü ki 
Hazinenin borçlanmasında ileride sorun yaratacak biçimde gelişmeler olabilir. Bu durumda ve bu 
sorunlar ortaya çıktığında, yine biliyoruz ki geçmişte de gördük, Hazine neticede amiyane tabirle 
Merkez Bankası’nın üstüne düşüp, para politikasını uygulanamaz hale getirecektir.” “T.C. Merkez 
Bankası ve Hazine İlişkileri”, Bankacılar Dergisi, Sayı 26, 1998.  
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belirlemesi ve merkez bankasının buna reaksiyon göstermesinin yarattığı bir 

durumdur, yani Stackelberg oyunudur.61  

 

2. Tabelli’nin Modeli 
 

 Genel olarak, merkez bankasının ve hükümetin bağımsız politikalar izlemesi 

halinde kamu borçlanması üzerinde bir anlaşmazlık her an doğabilir. Tabellini bu 

konuda ikinci derece dinamik doğrusal bir oyun modeli geliştirmiştir.62 Modelin 

varsayımlarına göre: 

 a) Merkez bankası para bazındaki ve kamu borç stokundaki değişme için bir 

hedef koyar,  

 b) Hükümet net faiz ödemeleri ve kamu borç stoku için bir hedef koyar, 

c) Bu modelde para bazı ve mali açıklar hem politika hem de hedef 

konumundadır, 

 d) Kamu açığının hedef değeri her iki taraf için de aynıdır, 

 e) Para arzı ve mali açıkları seçerken her iki taraf da hükümetin dinamik 

bütçe kısıtı ile kısıtlanır, 

f)Her iki otorite de kamu borç stokunun milli gelirin bir oranı olarak yüksek 

düzeyde olduğu görüşündedirler. 

  

Oyunun sonunda oluşan denge para yaratılmasının, mali açıkların ve kamu 

borçlanmasının zaman içinde izlediği yolu (time path) belirler. Oyun farklı denge 

kavramları için özümlenmiş, denge, alternatif kurumsal düzenlemelerin 

referanslarıyla yorumlanmış ve karşılaştırılmıştır. Makale 1980’lerin başlarında 

sanayileşmiş ülkelerin durumları üzerinde yoğunlaşmıştır. Oluşturulan senaryoda her 

iki otorite de bir çıkmazla karşı karşıyadır: Politika araçlarını kamu borçlanmasının 

büyüme oranını optimal yola çekmek için kullanmak. Ancak böyle yapılması halinde 

diğer parasal ve mali amaçlardan vazgeçilecektir. Veya bu ayarlama yapılmayacak, 

bu borcun yükünün diğer otorite tarafından taşınacağı umulacaktır; fakat bu kez de 

                                                 
61 Pollard, a.g.m., ss. 33. 
62 Guido Tabellini, “Money, Debt and Deficits in a Dynamic Game”, Journal of Dynamics and 
Control 10 (1986) 427-442, North-Holland.  
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kamu borçlanmasının düzene sokulması yavaşlayacak ya da hiç bir zaman 

gerçekleşmeyecektir.  
 

3. Blackburn ve Christensen’in Yaklaşımı 
 

Hükümet ve Merkez Bankası’nın mali açıkların finansmanıyla ilgili olarak 

etkileşimleri Blackburn ve Christensen tarafından da ele alınmıştır.63 Merkez 

bankasının fiyat istikrarını sağlamak üzere sıkı para politikası izlemeyi vaadetmesi, 

maliye otoritesinin de üretimi geniş çapta borçlanarak arttırmak üzere vergileri 

azaltıp, harcamaları arttırarak bütçe açığını genişletmeyi planlaması halinde bir 

çatışma ortaya çıkacaktır. Merkez bankası enflasyonu engellemeyi, hükümetse 

ekonomiyi canlandırmayı hedeflemektedir. Her iki kurum da kendi politikalarına sıkı 

sıkıya bağlı kalırlarsa uygulanması ve dolayısıyla inandırıcılığı olmayan bir 

makroekonomik program yaratmış olurlar. Kurumlardan bir tanesi kendi 

programında değişiklik yapmalıdır. Bu enflasyonla mücadele açısından önemlidir. 

Merkez bankası politikasında direnirse maliye kanadındaki programın rotuşlanması 

gerekir. Bu durumda ekonomide sıkı para politikası uygulama mümkün olabilir. 

Ancak bu türden problemler özel kesim için belirsizlik yaratır ve anlaşmazlığın nasıl 

ve ne zaman çözüleceğine ilişkin spekülasyonların doğmasına yol açar. 
 
D. İşbirliğinin Yararlarına Yönelik Yaklaşımlara Karşı Eleştiriler 
  

Merkez bankası ile hükümet arasındaki etkileşimi inceleyen dinamik ve statik 

modellere göre işbirliği, işbirliği olmayan  duruma göre Pareto üstündür. Ancak, bu 

yaklaşım güvenilirlikten (credibility) elde edilen kazançları gözardı etmektedir.  
 

Pollard’a göre bu literatürün başka zayıflıkları da mevcuttur64: 

 a) Bu modeller çok basittir. Her iki otoritenin de tercih yapıları ve 

ekonominin modeli tam olarak belirlenmemiştir. 

b) Modellerin çoğu belirlilikler dünyasında işlemektedir. Ancak politikalar 

belirlilikler dünyasında oluşturulamaz. Ekonomiyi şoka sokan dış belirsizlikler 

uygulanan politika ile elde edilen sonuç arasındaki bağlantıyı kesebilir.  

                                                 
63 Blackburn and Christensen, a.g.m. ss.27- 28. 
64 Pollard, a.g.m, s.34. 
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c) Modeller önemli bir etmen olan kamuoyunu gözardı etmektedir. 

Makroekonomik programın kamu tarafından algılanış şekli sonuçlar açısından 

önemlidir. Çünkü kamuoyu politika oluşturanların enflasyon/çıktı arasında tercih 

yapabilme avantajını sınırlayabilir. Eğer bağımsız bir merkez bankası kamuoyunu 

politikalarının ciddiyetine inandırabilse daha iyi ekonomik sonuçlar alınacaktır. 

d) Teorik literatürle ilgili bir başka eksiklik politika oluşturanların 

hedeflerinin gerçekleşebilirliğine değinmemesidir. Örneğin, hükümetin üretim 

hedeflerine enflasyonu yükseltmeden ulaşması mümkün olmayabilir. Açıklara yol 

açabilecek vergi ve harcama planları maliye politikasının devam ettirilebilirliği 

hakkında sorular ortaya çıkarabilir. Bu şartlarda bağımsız bir merkez bankası 

hükümeti  iktisat politikası hedeflerini değerlendirmeye zorlayarak  fiyat istikrarını 

sağlamaya yönelmesi bakımından önem kazanır. Bunun aksi olursa para ve maliye 

politikları tek elden hükümet tarafından yürütülürse, hükümet kısa vadeli 

performansa odaklandığında politikaların merkezileştirilmesi uzun dönemli 

ekonomik performansı düşürebilir. 

 
II. BAĞIMSIZ MERKEZ BANKASI GÖRÜŞÜNÜN ALT YAPISINI 

OLUŞTURAN KURALLARA VEYA DURUMA BAĞLI POLİTİKA 

TARTIŞMASI 

 

 Para politikasının amaçları hakkında genel bir uzlaşma mevcuttur. Para 

politikasının amacı ülkede refah düzeyinin yükselmesidir. Klasikler ve Keynesyenler 

para politikasının uzun dönemde sadece enflasyonu etkilediği, reel göstergeleri 

etkilemediği konusunda hemfikirdirlerdir. Para politikasının uzun dönemde düşük ve 

istikrarlı bir enflasyonu sürdürmek için kullanılması gerektiği konusunda da görüş 

birliği hakimdir. Buna karşın para politikasının kısa dönemdeki etkisi ve 

konjonktürel hareketlerin yumuşatılmasında kullanılıp kullanılamayacağı ise tartışma 

konusudur.65  

  

                                                 
65 Andrew B. Abel and Ben S. Bernanke, Macroeconomics, Newyork: Addison - Wesley Publishing 
Company, 1992, s. 621. 
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Para politikası ile ilgili olarak 150 yılı aşkın bir süreden beri  süregelen bir 

başka tartışma ise para politikasının nasıl bir yöntemle yürütüleceği üzerinedir: Para 

politikası belirlenmiş kurallara göre mi yoksa para otoritesine verilen yetkiler 

çerçevesinde duruma bağlı olarak mı yürütülecektir?  

 

 Para politikasında kuralların geçerli olması düşüncesi günümüzde 

monetaristler ve neoklasikler tarafından savunulan bir görüştür. Kurallara destek 

verenler para politikasının otomatiğe bağlanmasını önerirler. Özellikle, merkez 

bankasının para politikasını uygularken önceden belirlenmiş ve kamuoyuna 

duyurulmuş basit kuralları uygulaması gerekir. Örneğin, merkez bankasına para 

bazını her yıl yüzde iki oranında arttırması talimatı verilebilir.  
  

Seçilen kuralın nasıl bir şekil alacağı hayati bir mesele olmamakla beraber, 

kural bazlı yaklaşım parasal kuralın basit olması gerektiğini vurgular. Dahası, kural 

merkez bankasının doğrudan kontrol edebileceği miktarlar cinsinden belirlenmelidir. 

Örneğin, merkez bankası para bazını kesin bir biçimde kontrol edebildiği için para 

bazı için önceden belirlenmiş bir büyüme oranının tutturulabilmesi kabul edilebilir 

bir kuraldır. Ancak, merkez bankasının ülkedeki işsizlik oranı üzerindeki kontrolü 

dolaylı ve yetersiz olduğu için merkez bankasına “işsizlik oranının %4’ te tutulması” 

yönünde verilecek bir talimat kurallara göre yürüyen para politikası taraftarları için 

kabul edilebilir değildir. 
 

Çoğu Keynesyen iktisatçı tarafından desteklenen ve kurallar yaklaşımının 

tersini savunan anlayış “duruma bağlı politika” (discretion) olarak adlandırılır. 

Duruma bağlı politika anlayışının arkasındaki fikre göre merkez bankası nihai 

hedefleri olan düşük ve istikrarlı enflasyon, yüksek ekonomik büyüme ve düşük 

işsizlik oranını sağlama yolunda para politikasını yürütürken özgür olmalıdır. 

Merkez bankası devamlı olarak ekonomiyi izlemeli, danışmanlarının önerilerini 

kullanarak nihai hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak şekilde para arzını 

değiştirmelidir. Yani duruma bağlı politika yöntemiyle hareket ediliyorsa merkez 

bankası politika araçlarını dönemden döneme eniyileştirecektir. Örneğin, enflasyon 

düşükse ve ekonomik göstergeler ekonominin durgunluğa girdiğini ifade ediyorsa, 

duruma bağlı politika stratejisi altında merkez bankası ekonomiyi canlandırmak 
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üzere para arzını arttırmakta özgürdür. Öte yandan, eğer para politikası kurallar 

çerçevesinde yürütülüyor olsaydı, bu yaklaşımla merkez bankası önceden ilan ettiği 

politikayı izleyecek ve ekonomiyi canlandırmak için para arzını arttırmakta özgür 

olamayacaktı. Duruma bağlı politika merkez bankasının ekonomik şartlardaki 

değişliklere aktif  bir şekilde müdahale edebilmesi olanağı verdiği için, bu strateji 

zaman zaman aktivist strateji diye de anılır.  

 

Kurallar ve duruma bağlı politika yaklaşımlarının tanımlarına bakılınca pek 

çok iktisatçının kurallardan yana olduğunu anlamak güç olabilir. Merkez bankasının 

eli keyfi ve gereksiz olarak neden bağlansın? Keynesyen yaklaşıma göre merkez 

bankasına değişen ekonomik koşullara yanıt verme  şansının tanınması - para 

politikasına kuralların dikte edildiği sıkı bir ceket giydirilmesi yerine- daha olumlu 

sonuçlar verir. Duruma bağlı politika kullanılmasını destekleyen temel arguman 

budur. Ancak kuralları destekleyen kuvvetli görüşler de mevcuttur.66  

  

Kurallardan yana olanlar hükümetin para politikasında duruma bağlı politika 

uygulama yetkisine sahibi olmasına karşı iki tür arguman geliştirmişlerdir: Birincisi, 

Friedman’ın bir parasal büyüme oranı uygulamak suretiyle yetkileri kontrol altına 

alınmayan para otoritesinin ekonomide istikrar yerine istikrarsızlığa kaymasına yol 

açan aşırı aktivizme  kayacağı görüşüdür. İkinci grup argumanın temelini ise  

“kurallar mı duruma bağlı politika mı?” tartışmasına değişik bir yaklaşım getiren   

dinamik tutarsızlık kavramı oluşturur. Kydland ve Prescott (1977) ve Barro ve 

Gordon (1983) duruma bağlı para politikasının enflasyonist eğilimini göstererek  

parasal kurala destek olmuşlardır. Dinamik tutarsızlık sorununun bağımsız bir 

merkez bankası ile çözülmesi de mümkündür.67  

 

Bu eski tartışmanın gelişiminin incelenmesi, bağımsız bir merkez bankasının 

kurulmasına yönelik görüşlerin anlaşılmasına kuramsal bir köprü oluşturacaktır.   

 

 

                                                 
66 Abel and Bernanke, a.g.e., s.622. 
67 Eric Schaling, Credibility, Flexibility and Central Bank Independence, Great Britain: 1995, ss. 
7-8. 
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A. Nakit Okulu ve Bankacılık Okulu 
 

 Kurallara karşı duruma bağlı politika tartışmasının doğduğu yer merkez 

bankacılığı pratiğinin geliştiği İngiltere’dir.68 Nakit okulunun lideri ise dönemin 

önde gelen iktisatçısı David Ricardo’dur. Nakit Okulunun tam olarak kurulmasından 

önce 1823 yılında Ricardo ölmüştür. Ricardo “The High Price of Bullion” adlı 

yapıtında hükümetin veya “bankanın” serbestçe kağıt para çıkartmaya koyulmasının 

daima ölçüsüzlüklere yol açtığını ileri sürmüştü. Yazara göre emisyon yetkisinin 

kötüye kullanılmasını önleyebilmek ve para hacmini aşırı şişkinlikten koruyabilmek 

için para miktarının sınırlı tutulması gerekmekteydi. Kağıt para miktarının aşırılığını 

önlemek için en doğru çare bunun istek üzerine altına çevrilebilmesini 

sağlayabilmektir. Yani çıkartılan her banknotun altın karşılığı bulunmalıdır.69  

 

 Bu çerçevede Nakit Okulu parasal büyümeye İngiltere Merkez Bankası’nın 

duruma bağlı politika uygulama yetkisine dayalı otoritesi yerine, uygun kontrollerin 

tatbik edilmesinden yanaydı. Bu programın sadece merkez bankacıları tarafından 

yürütülebileceği düşünülüyordu. Ancak, açık ve berrak kurallara uyulması şarttı.   

 

 Bankacılık okulu ise para stokunun kalıcı veya geçici dış ve iç sıkıntılardan 

etkilenen Merkez bankası rezervlerindeki hareketlere bağlı olmasının doğru 

olmadığını ileri sürüyordu. Bu yüzden bankacılık okulu duruma bağlı para 

politikasından yanaydı. 

  

Bununla birlikte Bankacılık Okulunun Reel Senetler Doktrini İngiltere 

Merkez Bankasının operasyonları için bir gayri resmi kural önermiştir. Buna göre 

kredi sadece üretim ve dağıtım sürecindeki reel malların finansmanı için düzenlenen 

senetlerin iskontosu karşılığında yaratılmalıdır. Eğer reel senetler doktrini takip 

edilirse yaratılan paranın karşılığında gerçek bir üretim olduğu için piyasadaki para 

hiç bir zaman aşırı olmayacaktır.  

 

                                                 
68 Eric Schaling, a.g.e. s.8. 
69 Feridun Ergin, Para ve Faiz Teorileri, İstanbul: Fakülteler Matbaası, 1981, s.81. 
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 1840’ın ilk yarısında İngiltere Merkez Bankasının başında Horsley Palmer 

bulunuyordu ve bankacılık okulunun liderlerindendi. Palmer, Bankanın banknot 

miktarını kendi yetkisinde belirlemesini istiyordu. Öte yandan Samuel Jones Loyd 

adlı bir banker Nakit Okuluna liderlik ediyor bu türden bir yetki kullanımını 

reddediyordu.  Loyd, aynı zamanda bankanın bankacılık ve emisyon işlevlerinin 

kesin olarak ayrılması taraftarıydı. 1841 yılında Başbakan olan Peel, Loyd’un 

görüşüne daha yakındı. Bunun sonucunda İngiltere Merkez Bankasının 

yöneticilerinin karşı olmalarına rağmen Peel Yasası çıktı. 
 

 1844 yılında yürürlüğe giren Peel yasası İngiltere Merkez Bankasını Emisyon 

ve Bankacılık bölümleri olarak ayırdı. Bankacılık bölümünün herhangi bir özel 

banka gibi çalışması tasarlanmıştı. Emisyon bölümü ise Nakit Okulunun görüşleri 

doğrultusunda altın külçe veya sikkeye çevrilebilen banknotlar basmakla görevliydi.  

Bu usule göre banka 18 milyon sterlini devlet tahvilleri karşılığında basabilecek, 

bunu aşan banknotların mutlaka altın karşılığı olacaktı.  
 

 Walter Bagehot’a göre bu yasayla beraber para kendi kendini yönetir hale 

gelmişti. Tüm işleyiş otomatikti. Artık İngiltere Merkez Bankası parayı 

yönetmiyordu ve artık neredeyse Bankanın herhangi bir sorumluluğu olmadığı 

düşünülmeye başlanmıştı.70 

 

 Bu durumda Nakit ve Bankacılık okulları arasındaki tartışmayı Nakit Okulu 

kazanmış oluyordu. İngiltere Merkez Bankası basit bir kuralı izleyecekti: Para arzı 

merkezi otoritelerin altın rezervlerine göre değişecektir.  

 

Altın rezervleri ise altın standardında otomatik denge prensibine göre ülkeye 

giren altın miktarına göre değişecektir. İngiltere ödemeler dengesinde açık varsa 

bunu dengeleyecek olan servet etkisi (İngiltere’den altın çıkışı bu ülkedeki 

harcamaları azaltır) ve nisbi fiyatlardaki değişikliklerdir (İngiltere’de talep yerli 

mallara kayar). 

 

                                                 
70 David Kynaston , “The Bank of England and the Government”, The Bank of England, ed. By 
Richard Roberts and David Kynaston, Oxford: Clarendon Press, 1995, s.22. 
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Bununla birlikte faiz oranları arasındaki farklara tepki veren faiz akımları 

altın giriş çıkışlarını klasik otomatik denge mekanizmasından daha hızlı 

etkilemektedir. Banka 1844’de çıkan Peel yasasına rağmen 1914’te patlak veren I. 

Dünya Savaşına kadar İngiltere altın stoklarında değişme tehdidine karşılık olarak 

iskonto oranını aktif bir şekilde kullanmıştır. Örneğin, cari işlemler açığı 

oluştuğunda, İngiltere Merkez Bankası iskonto oranını yükseltmek suretiyle sermaye 

çıkışını ve iç talebi düşürerek altın rezervlerini ve altın konvertibilitesini korumuştur. 

 

Görüldüğü gibi tarihteki altın standardı sık sık para politikası için mükemmel 

ve basit bir kural olarak anılsa da sistemin işleyişinde İngiliz para otoriteleri takdir 

yetkilerini yüksek düzeyde kullanmışlardır. 

 

B. Chicago Okulu 
  

1920’lerde kurallar veya duruma bağlı politika tartışması yeniden gündeme 

gelmiştir. 1926-1927 yıllarında Birleşik Devletler para politikasının etkin bir şekilde 

yürütülmesine yönelik tartışmalar ortaya çıkmıştır.71 Kongre üyesi Strong, Fed’in 

davranışlarının fiyat istikrarını hedefleyen bir para stoku kuralı ile kısıtlanmasını 

önerirken, Fed yöneticisi Miller reel senetler doktrinini izleyen duruma bağlı para 

politikasından yanaydı. Bu tartışmayı Fed kazanmıştır. 

 

Gerçekte Birleşik Devletlerin 1920’lerdeki para politikası duruma bağlı 

olarak sürdürülmüştür. Bunu sağlayan 1913 tarihli Federal Rezerv Yasası ve altın 

standardının işleyişini durduran I. Dünya Savaşı’dır. 

 

1913 tarihli yasa fiyat istikrarını Fed’in ana amacı olarak belirlemişti. Fakat 

bunun nasıl gerçekleştirileceği hususu pek açık değildi. Yasa iskonto oranının fiyat 

istikrarı göz önünde tutularak belirlenmesi gerektiğini bildiriyor, ama bir kural veya 

formül önermiyordu. Bu durumda da fiyat istikrarının amacından sapması halinde 

iskonto oranının ne kadar değişeceği konusu merkez bankasının yetkisinde 

kalıyordu. 

                                                 
71 Schaling, a.g.e. s.10. 
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Kurulduğu zamanda Fed’in altın standardı temelinde çalışacağı varsayılmıştı. 

Ancak, I. Dünya Savaşı altın standardının uygulanmasını engellemişti. Bu sebeple 

savaş esnasında iskonto oranı Federal Rezerv Yasasıyla sınırlanmamış ve ABD altın 

rezervlerinin korunması yönünde bir kısıtlamayla karşılaşmamıştır. 

 

Birleşik Devletler para politikasının 1920’lerde başarıyla sürdürüldüğü 

düşünüldüğü için duruma bağlı para politikası yaklaşımına  karşı fazla bir eleştiri 

gelmemiştir. Bununla birlikte ekonomik bunalımda para politikasının çökmesiyle bir 

grup Chicago iktisatçısı bankaların çek keşide edilen mevduata % 100 karşılığın 

ayrıldığı bir sistem önerdiler. Böylece Birleşik Devletler para politikasında kurallar 

için spesifik argumanlar ilk defa “Chicago Planı” diye bilinen parasal reform 

önerisinde geliştirilmiş oldu. Planın taraftarları Irving Fisher, Henry Simons ve 

öğrencisi Milton Friedman’dı. Fisher sabit para stoku, kişi başına sabit para stoku ve 

fiyat istikrarı kuralı, Simons’da sabit para stoku kuralını benimsemiş ancak paranın 

dolaşım hızındaki değişikliklerin yarattığı tehlikeler yüzünden fiyat istikrarı kuralını 

tercih etmiştir. 

 

Simons “Kurala Bağlı Para Politikası Duruma Bağlı Para Politikasına Karşı” 

adlı makalesinde farklı kutuplardaki iki para rejimini karşılaştırmıştır.72 Bir tarafta 

bir duruma bağlı para politikası rejimi kurarak, para politikasını oluşturanlara iskonto 

oranı, karşılık oranları ve açık piyasa oranları gibi araçları kullanma yetkisi vermiştir. 

Amaç ekonomik refahın sağlanmasıdır. Öbür uçta kurallar rejimi vardır. Bu rejimde 

politika oluşturanlara para stokunu yıllık % X oranında arttırma talimatı verilmiştir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
72 Schaling, a.g.e. s.11. 
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C. Monetaristler  
  

Monetarizm bir makroekonomik düşünce okulu olup, isminden de 

anlaşılacağı gibi parasal politikaların makroekonomi üzerindeki etkisinin önemini 

vurgular. Monetarist okulun lideri Milton Friedman uzun yıllar boyunca para 

politikasının kurallara bağlı olarak yürütülmesi gerektiğini ileri sürmüş ve bu 

düşünce monetarist doktrinin önemli bir parçası olmuştur.  

  

Friedman’ın kurallarla ilgili düşünceleri bir önermeler serisi halinde ifade 

edilebilir:  

  

Önerme 1. Para politikasının kısa dönemde reel ekonomi üzerinde kuvvetli 

bir etkisi vardır. Bununla birlikte uzun dönemde, para arzındaki değişikliklerin  

etkisi öncelikle  fiyat düzeyi üzerinedir. 

 

Friedman’ın Anna Schwartz’la birlikte ABD’nin parasal tarihi ile ilgili olarak 

yaptığı çalışma para arzındaki değişikliklerin kısa dönemde nötr olmayabileceği 

hakkındaki en eski ve önemli kanıttır.73 Friedman ve monetaristler para arzındaki 

dalgalanmaların konjonktürel hareketlerin en önemli sebeplerinden biri olduğuna 

inanmaktadırlar. Friedman ve Edmund Phelps’e göre fiyatlar uzun dönemde para 

arzındaki değişikliklere uyum sağlar, ancak; paranın reel değişkenler  üzerindeki 

etkisi geçicidir.  

 

Önerme 2. Paranın ekonomi üzerine çok kuvvetli etkileri olmasına rağmen 

pratikte konjonktürel hareketleri yumuşatmak üzere para politikasını aktif olarak 

kullanma olanağı çok azdır.  

 

Friedman bu önermesine bir kaç noktada destek vermektedir. Birincisi, 

merkez bankasının ve diğer kurumların ekonominin mevcut durumu hakkında bilgi 

toplaması zaman almaktadır. Bilgi akışındaki bu gecikme sebebiyle merkez 

                                                 
73 Abel and Bernanke, a.g.e., s.622. 
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bankasının ekonominin durgunluk döneminde olduğuna ve politika değişikliğine 

gerek olduğuna karar vermesi güç olacaktır.  

 

İkinci olarak, para arzındaki değişikliğin ekonomiyi ne süreyle ve ne ölçüde 

etkileyebileceği konusunda hatırı sayılır bir belirsizlik vardır. Friedman para 

politikası ile ekonomik etkileri arasında uzun ve değişken gecikmeler olduğunu 

vurgulamıştır. Ampirik çalışmalarından elde ettiği bulguların ışığında parasal 

değişikliklerin ekonomi üzerine etkisinin bir yılı bulduğunu  ileri sürmüştür. Bu 

aslında uzunca bir süredir. Para politikasının ekonomi üzerine ne zaman etki 

edebileceğini tahmin etmek mümkün değildir.  

 

Üçüncüsü, ücret ve fiyatlardaki değişmeler çok hızlı olmamakla beraber, 

Fed’in ekonominin durgunluk döneminde olduğunu anlayıp, para arzını arttırması 

karşısında yeteri derecede hızlıdır. Fakat, o esnada ekonomi çoktan durgunluktan 

çıkıyor olabilir. Eğer parasal genişleme ekonomiyi bir yıllık bir gecikmeyle 

etkiliyorsa, para arzını arttırma girişimi ekonominin canlanma döneminde etkisini 

gösterebilecektir. Bu durumda parasal genişleme canlanmış ve genişlemiş bir 

ekonomiye enkejte edilmiş olacaktır. Böylece, ekonomi tam istihdamın ötesine 

geçmeye zorlanmış olacak ve fiyat artışları ortaya çıkacaktır. Sonuç olarak,  

durgunlukla savaşmak üzere yapılmış bir parasal genişleme ekonominin istikrarını 

bozucu ve enflasyonist bir nitelik alabilecektir.   

  

Önerme 3.Para politikasının konjonktürel dalgalanmaları yumuşatması 

mümkün olsa bile, Federal Rezerv’in bunu etkin bir şekilde gerçekleştirebileceğine 

güvenilemez. 

 

Friedman’ın merkez bankasının aktivist para politikasında başarılı 

olamayacağı şeklindeki düşüncesinin sebebi politiktir. Friedman’a göre  her ne kadar 

bağımsız olduğu varsayılsa da Federal  Rezerv, başkan ve yönetimden gelen kısa 

dönemli baskılara karşı dayanıksızdır. Örneğin Fed’e seçim döneminde ekonomiyi 

canlandırması için baskı yapılabilir. Seçim döneminde parasal genişlemenin 

zamanlaması iyi yapılabilirse seçmenler sandık başına gittiklerinde büyüme ve 
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istihdam oranı yükselir ve iktidar yeniden seçilene kadar enflasyonist etki 

hissedilemez.74  

 

Daha temele inilirse, Friedman’ın Fed’e karşı olan güvensizliği 

makroekeonomi tarihi ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmelere dayanır. Friedman’ın 

Anna Schwartz ile yaptığı çalışmadan çıkardıkları sonuca göre sebep ne olursa olsun 

-yeteneksizlik, dar görüşlülük, kötü talih- para politikası tarihsel olarak ekonomik 

istikrarın değil istikrarsızlığın kaynağı olmuştur. Friedman tarafından verilen örnek 

1929-1933 dönemidir. Friedman’a göre Federal Rezerv yaygın banka iflasları 

karşısında bile para arzında üçte birlik bir düşmeyi durduramamış ya da durdurmayı 

istememiştir. Friedman ve Schwartz’ın Para Tarihi adlı çalışmalarına göre parasal 

daralma büyük depresyonun en önemli sebebidir. Bu çerçevede Friedman para 

politikasının istikrarsızlık kaynağı olmasına mani olunması halinde makroekonomik 

performansın iyileşeceği görüşündedir. 

 

Fed’in istikrarsızlık kaynağı olmasına nasıl mani olunabilir? Bu sorunun 

yanıtı dördüncü önerme ile verilmiştir. 

 

Önerme 4. Federal Rezerv spesifik bir parasal büyüklüğü (M1 veya M2 gibi) 

seçmeli ve bu büyüklüğün her yıl belirli oranlarda artacağı taahhüdünde 

bulunmalıdır. 

 

Friedman’a göre Fed’in istikrarsızlık kaynağı olmasına mani olmak için 

atılması gereken kritik adım duruma bağlı para politikasından vazgeçilmesinin veya 

ilan edilmiş bir kuralın takip edilmesinin sağlanmasıdır. Friedman sabit bir  parasal 

büyüme oranının  uygun bir seçim olacağını ileri sürmüş, farklı zamanlarda parasal 

büyüme oranını yüzde 2, yüzde 3 ya da yüzde 5 olarak önermiştir. Çünkü Fed parasal 

büyüme oranını tam olmasa da önemli ölçüde kontrol edebilmektedir. Eğer parasal 

büyüme hedefinden saparsa Fed’in kontrolü dışındaki güçlerin bu sapmaya yola 

açtığını iddia edebilmesi zordur. Buna ek olarak Friedman istikrarlı parasal 

                                                 
 
74 Abel and  Bernanke, a.g.e., s.622. 
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büyümenin “konjonktür karşıtı” para politikalarından daha az konjonktürel 

dalgalanma yarattığı görüşündedir. Sabit parasal büyüme oranı parasal istikrar 

hakkında bir endişe olmadan ekonomik büyümeyi mümkün kılan “istikrarlı bir 

parasal zemin" oluşturacaktır. 

 

Friedman duruma bağlı para politikasından sabit oranlı parasal büyümeye 

geçişin birdenbire yapılmasını istemez. Aksine, Fed’in bir geçiş dönemi sonrasında 

parasal oranı sabitlemesini önerir. Son aşamada, seçilen parasal büyüklüğün büyüme 

oranı sıfıra yakın bir enflasyon oranıyla uyumlu olacaktır. Bir kez sabit büyüme 

oranına ulaşıldımı Fed ılımlı ekonomik değişmelere parasal büyümeyi değiştirerek 

karşılık vermeyecek, ama parasal büyümeyi sabit bir orandan sürdürecektir. Bununla 

birlikte, Friedman bazı makalelerinde depresyon gibi büyük ekonomik krizlerle 

karşılaşılması halinde parasal kuralın geçici olarak ertelenebileceğini ileri 

sürmüştür.75 
  

III. KURALLARDAN YANA YAKLAŞIMLARA GÜÇLÜ BİR DESTEK: 

DİNAMİK TUTARSIZLIK SORUNUNUN ÖN PLANA ÇIKARILMASI 
 
 Para arzının sabit bir hızla büyümesi konusu Milton Friedman tarafından 

monetarist çerçeve içinde başarılı bir şekilde sunulmuştur. Parasal büyümenin bir 

kurala bağlanmasının uygun olacağının ileri sürülmesinin pek çok gerekçeleri vardır. 

Bunlar politika oluşturanların bilgi akışında karşılaştıkları kısıtlamalar, zaman 

gecikmeleri ve tahminle ilgili problemler, para ve maliye politikasının çarpanları ile 

ilgili belirsizlikler, işsizliğin doğal düzeyinin altına indirilmesi sebebiyle ortaya çıkan 

enflasyonist sonuçlar, piyasa güçlerinin karşısında hiç de güven uyandırmayan 

politik süreç olarak özetlenebilir. Lucas, Sargent ve  Wallace’ın iktisat politikalarının 

etkisiz olduğu şeklindeki önermeleri Friedman’ın keyfi politikalara yönelttiği 

saldırılara yoğunluk kazandırarak para politikasının reel değişkenleri etkileme gücü 

olduğu görüşüne büyük bir darbe vurmuştur. Kydland ve Prescott ise 1977 yılında 

duruma bağlı politikaların karşısında yer alan yeni bir formülü ortaya atmışlardır. 76 

Bu çalışmalarında iktisat politikasını oluşturan kişi ya da kurumun geleceği gözleyen 

                                                 
75 Abel and  Bernanke, a.g.e, s.622. 
76 Finn E. Kyland and Edward C. Prescott, “Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of 
Optimal Plans”, Journal of Political Economy, Vol.85, no.3, 1977, s. 463. 
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karmaşık özel sektör birimleri ile stratejik-dinamik bir oyun içinde olduğunu ortaya 

koyan kuvvetli bir yeni klasik model geliştirmişlerdir.77    

  

A. Geleneksel İktisat Politikası Teorisinin Eleştirisi 
 

Kydland ve Prescott’un makalelerinde şiddetle eleştirdikleri iktisat politikası 

teorisi 50’li ve 60’lı yıllarda gelişmiştir. Tinbergen’den esinlenen geleneksel 

yaklaşım çeşitli aşamaları içermektedir78: 

 

i)  Toplumsal tercihleri ifade eden göstergenin belirlenmesi, 

ii)  Bu göstergeden ekonomi politikasının amaçlarının çıkarılması, 

iii) Amaçlara uygun iktisat politikası araçlarının seçilmesi,  

iv) Araç değişkenlerin sayısal değerlerinin belirlenmesi, 

v)  Amaçlar, sayısal değişkenler ve ekonomik yapı arasındaki ilişkilerin 

belirlenmesi. 

 

Hükümet önce iktisat politikasının hedeflerini belirler (örneğin: düşük 

enflasyon ve işsizlik gibi), maksimize etmeye çalıştığı böyle bir sosyal refah işlevi 

mevcutken, hedeflere ulaşmada kullanacağı iktisat politikasını (maliye ve para) 

seçer, sonra da bu araçların optimal değerlerini belirleyebileceği bir ekonomik model 

oluşturur. 
  

İktisat politikasına optimal kontrol teorisi çerçevesindeki bu normatif 

yaklaşım iktisat politikacılarının nasıl davranması gerektiğini belirler. İktisatçılar  

iktisadi birimlerin tercihleri veri iken optimal politikayı belirlemelidirler. Hükümetin 

kullandığı refah işlevi ve ekonometrik modelin özellikleri optimal kontrol 

eşitliklerinin doğasını etkiler. Optimal politika kullanılan refah işlevi ve ekonometrik 

modele bu kadar sıkı bağlıysa politika oluşturanlar optimal kontrol hesaplamalarına 

ne ölçüde güvenebilirler? Bunun yanıtı “tamamen” dir. Optimal politikanın bu iki 

etmene olan hayati bağlılığı dolayısıyla, optimal kontrol hesapları makroekonomik 

                                                 
77 Brian Snowdon, Howard Vane and Peter Wynarczyk, A Modern Guide to Macroeconomics, An 
Introduction to Competing Schools of Thought, Vermont: 1995, ss. 204-205. 
78 J. Tinbergen, On the Theory of Economic Policy, Amsterdam: North- Holland Publishing 
Company, 1955, s.s. 3-4. 
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politika oluşturmada büyük önem taşımaktadır. Örneğin; ABD’de Federal Rezerv 

Sisteminin Guvernörlar Meclisi tarafından kararlar alınır. Tartışılan politika amaçları 

ve alternatif politikalar üzerine temellenen ekonomik projeksiyonlar Federal Açık 

Piyasa Komitesine sunulur. Buradaki anlayışa göre kararlar, ulaşılması hedeflenen 

amaçlar ve ekonominin bu kararlara karşı vereceği tahmin edilen tepkiler gözönüne 

alınarak verilir ve bir politika oluşturulur. Bu hesaplamalardan hükümet 

politikalarının neyi başarması gerektiğini ve ekonominin bu politikalara nasıl yanıt 

vereceğini bilecektir.79 Ancak, Kydland ve Prescott’a göre rasyonel beklentiler söz 

konusuyken optimal kontrol teorisine dayanılarak bir ekonomik planlama yapmak 

mümkün değildir. Optimal kontrol teorisinin fizik bilimindeki kullanışlılığı 

ispatlanmış olmakla birlikte Kydland ve Prescott toplumsal sistemlerin  kontrolüne 

aynı şekilde  bakılmasını reddetmektedirler. Toplumsal sistemlerde iktisat 

politikalarını sezinleyebilen akıllı birimler mevcuttur. Sonuç olarak iktisat politikası 

uygulayıcılarının belli bir süre içinde bir dizi uygulamayı gerçekleştirdiği dinamik 

ekonomik sistemlerde duruma bağlı politika yani en iyi kararın seçilmesi mevcut 

şartlar altında toplumsal amaç maksimizasyonu sonucunu vermez.80 Çünkü 

ekonomik planlama doğaya karşı bir oyun olmayıp, rasyonel iktisadi birimlere karşı 

oynanan bir oyundur. Bu iddianın hem para politikasının yürütülmesi hem de düşük 

enflasyon hedefini gerçekleştirebilmek üzere inandırıcılık yaratabilecek kurallara 

bağlı kurumsal bir yapının oluşturulması bakımından çok önemli sonuçları olmuştur.  

 

B. Dinamik Tutarsızlık Sorunu 
 

 Kydland ve Prescott’un makroekonomik politikanın değerlendirilmesi ile 

ilgili temel görüşü, iktisadi birimlerin ileriyi görebilmeleri sebebiyle hükümet (veya 

para otoritesi) ve özel sektör arasında dinamik bir oyunun bir problem olarak ortaya 

çıkmasıdır. Hükümetin daha önceden ilan ettiği politikadan caymak veya kamuoyunu 

yanıltma eğilimine girdiği varsayılsın. Dönem başı ile dönem sonu optimalitesi 

arasındaki fark “zaman tutarsızlığı” olarak ifade edilir. Eğer t+n’deki optimizasyon 

farklı bir optimal politika gerektiriyorsa, t zamanında belirlenen  optimal politika 

                                                 
79 Gregory C. Chow, Analysis and Control of Dynamic Economic Systems, New York: John Wiley  
and Sons, 1975, s. 211.  
80 Kyland ve Prescott, a.g.m., s. 463. 
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zaman tutarsızdır. Kydland ve Prescott zaman tutarsız politikaların ilan edilen 

politikaların inandırıcılığını nasıl zayıflattığını gösterirler: 

 

Belirli sel baskını bölgelerine konut inşa edilmesinin toplum tarafından  

istenilmediğini varsayalım. Eğer buralara inşaat yapılmışsa zaten pahalı sel 

baskını önleme tedbirleri alınacaktır. Eğer hükümetin politikası sel 

baskınının önlenmesine yönelik tedbirler almak olmasaydı ve ekonomik 

birimler bunu bilselerdi bu bölgelerde konut inşa edilmiş olsa bile kimse 

yaşamayacaktı. Fakat rasyonel birimler kendileri ve diğerlerinin bu bölgelere 

ev inşa etmeleri halinde hükümetin sel baskınına karşı önlemler alacağını 

bilmektedirler. Sonuç olarak, sel baskını bölgelerinde ev inşaatını yasaklayan 

bir yasanın olmaması halinde, buralara konut inşa edilir ve devletin 

mühendisleri de sel baskınını önlemek için gerekli önlemleri alır. 

 

  Yazarlar optimal planların zaman tutarsız olduğunun izahında para 

otoriteleriyle özel stratejik birimler arasında  oynanan stratejik oyunu 

makroekonomik içerikte incelemiştir. Kydland ve Prescott modelinde duruma bağlı 

politikalar optimal dengeyi sağlamada başarısız olurlar. 

 

Modelin varsayımları:  

 a) Para otoritesi enflasyon oranını tamamen kontrol altında tutabilir, 

b)  Piyasalar devamlı olarak dengededir, 

c)  İktisadi birimler rasyonel beklentilere sahiptir. 

  

Bu çerçevede; 

 ut   = t dönemindeki işsizlik oranı 

 u* = doğal işsizlik oranı 

 πt
e = Beklenen enflasyon 

 πt = t döneminde gerçekleşen enflasyon oranı 

 olmak üzere, 
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           ut  = u* + λ (πt
e - πt)    (1) 

 

belirlenen eşitlik iktisat politikalarını oluşturanların karşı karşıya oldukları 

kısıtlamayı temsil etmektedir. Kydland ve Prescott aşağıdaki eşitlikte ifade edilen  ve  

eldeki politika seçeneklerini rasyonelleştiren  bir toplumsal amaç işlevinin işlevinin 

mevcut olduğunu varsayarlar. 

 

S’(πt) < 0 ve S’(ut) < 0 iken  

 

S = S (πt, ut)     (2) 

Her ikisindeki veya birinden birindeki azalış sosyal refahı arttırdığı için 

sosyal refah işlevinde yer alan işsizlik ve enflasyon “kötüler”dir. Tutarlı bir iktisat  

politikası Phillips eğrisini ifade eden (1) nolu eşitliğin kısıtı altında (2) nolu eşitliğin 

maksimizasyonunun sağlanmasıdır. Şekil 4 beklenen enflasyon oranı, πe
te ve πe

tc için 

eğimi - λ-1 olan   Phillips eğrisi alternatiflerini gösterir. Sosyal amaç işlevi S1, S2, S3, 

S4 farksızlık eğrileriyle gösterilmektedir. Enflasyon ve işsizlik “kötüleri”   temsil 

etmek üzere S1> S2> S3 > S4 dür. O ve C noktalarında işsizlik doğal oranda olduğu 

için (yani ut = u*) ve iktisadi birimler enflasyonu doğru tahmin ettikleri için (yani, πe
t 

= πt) dikey eksendeki tüm noktalar potansiyel denge pozisyonlarını göstermektedir. 

Farksızlık eğrileri πt = 0 ve ut = u*’ nun birleşimi olan O noktasının optimal 

pozisyon olduğunu gösterir. Bu modelde enflasyon oranını para otoritesi 

belirlemekle beraber, şekildeki Phillips eğrilerinin pozisyonu özel iktisadi birimlerin 

enflasyon beklentilerine bağlıdır. Bu durumda zaman tutarlı denge farksızlık 

eğrisinin Phillips eğrisine teğet olduğu C noktasında sağlanır. C noktası S3 üzerinde 

olduğundan, zaman tutarlı dengenin optimalin altında olduğu açıktır. Aşağıda  böyle 

bir durumun özel iktisadi birimlerle iktisat politikasını oluşturanlar arasında oynanan 

bir dinamik oyun içeriğinde nasıl ortaya çıktığı incelenecektir. 

 

Dinamik bir oyunda, her oyuncu oyun esnasında kendisine ulaşan bilgiye 

göre nasıl davranacağını gösteren bir strateji seçer. Oyuncu tarafından seçilen strateji 

söz konusu oyuncunun diğer oyuncular tarafından takip edilen stratejiler hakkındaki 
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değerlendirmesine ve diğer oyuncuların bu stratejiden nasıl etkileneceği hususundaki 

beklentilerine bağlıdır. Dinamik bir oyunda her oyuncu diğer oyuncular tarafından  

Şekil 4: Tutarlı ve Optimal Denge 

       . 
π t 

 
 
 
 

A         C 
+ 
 
 
 
 
 
 Ut           O    B     
 

. 
πe

tc 
 
 S1 

 
 

. 
          πe

to 
S 2 

 
S3    S4 

 

   (Kaynak: Snowdown ve diğerleri, 1995; 207) 
 

uygulanan stratejilerin kısıtı altında, kendi amaç işlevini maksimize etmek yoluna 

gider. Hükümet ve özel iktisadi birimler arasındaki bu oyun işbirliğinin olmadığı 

Stackelberg oyunudur. Daha önce de belirtildiği gibi Stackelberg oyunlarının 

hiyerarşik bir yapısı vardır. Dominant (baskın) özellik gösteren oyuncu lider 

konumunda olup, diğer oyuncular liderin stratejisine tepki verir. Kydland ve 

Prescot’ta tartışılan para politikası oyununda  hükümet baskın oyuncudur. Hükümet 

optimal politikaya karar verdiği zaman takipçilerin (özel iktisadi birimler) 

reaksiyonunu dikkate almak zorundadır. Stackelberg oyununda liderin eğer ilan ettiği 

politika ile ilgili olarak ortaya koyduğu bir ön taahhüt yoksa optimal politika dinamik 
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olarak tutarsız olacaktır. Çünkü hükümetin yanıltma yoluna giderek durumu 

düzeltme olanağı vardır. Özel sektör bunu bildiği için zaman tutarlı denge Nash 

dengesidir. Böyle bir durumda her oyuncu diğer oyuncuların hareketleri veri iken 

ellerinden gelenin en iyisini yaptıkları düşüncesindedirler. Burada lider baskın 

rolünden vazgeçmektedir.  

 

Ekonominin başlangıçta optimalin altındaki zaman tutarlı C noktasında 

olduğu varsayılsın. Ekonomiyi O ile ifade edilen optimal pozisyona taşımak için, 

para otoriteleri para arzının büyüme oranını Mc’den M0’a çekilmesiyle 

gerçekleştirilebilecek olan “sıfır” enflasyon hedefini ilan ederler. Böyle bir açıklama 

özel iktisadi birimler tarafından inandırıcı bulunursa, söz konusu birimler enflasyon 

beklentilerini πe
tc’den πe

to’ye çekecekler, bu da Phillips eğrisinin C’den O’ya 

çekilmesine sebep olacaktır. Fakat özel iktisadi birimler açıklanan politika 

doğrultusunda beklentilerini revize ederlerse, para otoritelerinin sözlerinden 

caymayacaklarını ve enflasyon sürprizi yapmayacaklarını ne garanti edecektir? Şekil 

4’de görüldüğü gibi, otoritelerin takip ettikleri optimal politika zaman tutarsızdır. 

Eğer takdir yetkilerini kullanıp, enflasyon sürprizi yaratmak üzere parasal büyüme 

oranını arttırırlarsa  S1 üzerindeki A noktasına ulaşırlar. Bu nokta açık bir şekilde O 

noktasından üstündür. Ne var ki böyle bir pozisyon sürdürülemez. Çünkü A 

noktasında işsizlik doğal oranın altındadır ve πt> πt
e’dir. Rasyonel iktisadi birimler 

kısa zamanda aldatıldıklarını anlarlar ve ekonomi C noktasındaki zaman tutarlı 

dengeye geri döner. Bu örneğin  anlattığı para otoritelerinin elinde duruma bağlı 

politika uygulama yetkisi varsa yanıltma eğilimi içine gireceğidir. Bu şartlar altında 

ilan edilen zaman tutarlı politikalar inandırıcı olmayacaktır. Çünkü enflasyon 

gerçeğini yakından izleyen iktisadi birimler otoritelerin amaç işlevini de bilirler. Bu 

sebeple enflasyon beklentilerini inandırıcılığı olmayan açıklamalara göre 

belirlemeyeceklerdir. Para politikasının yürütülmesine ilişkin bağlayıcı kuralların 

yokluğunda ekonomi O noktası ile ifade edilen optimal fakat zaman tutarsız 

pozisyona ulaşamayacaktır. C noktası ile ifade edilen işbirliği olmayan Nash dengesi 

duruma bağlı politikanın enflasyonist eğilimi olan optimal altı bir sonuç ürettiğini 

gösterir. Rasyonel  iktisadi birimler para otoritelerinin takdir gücü taşıyan stratejisini 

önceden farkedebildikleri için, πtc yi de tahmin edebileceklerdir. Bu sebeple iktisat 
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politikası uygulayıcıları üretim üzerindeki baskıyı önlemek için özel sektörün 

beklentisine eşit enflasyon yaratmalıdır. Bu yüzden zaman tutarsızlığı sebebiyle 

inandırıcılığı olamayan politika optimal değildir ve de uygulanamaz.   

  

IV. DİNAMİK ZAMAN TUTARSIZLIĞINA KARŞI ALTERNATİF 

ÇÖZÜMLER 

 

 Kydland ve Prescott’un makalesi iktisat politikası literatürüne önemli bir 

katkı olmuştur. Ancak, yazarlar merkez bankasının güvenilirlik sorununu nasıl 

aşacağına dair bir ipucu verememişlerdir. Bununla birlikte sorunun çözümüne ilişkin 

tartışmalar da yoğunlaşmıştır. Dinamik zaman tutarsızlığına karşı çözümler üretmek 

üzere oluşturulan çeşitli yaklaşımlar geliştirilmiştir. Kural yasalaştırılabilir ve para 

politikası yasada yer alan kurala göre yürütülebilir. Bir başka seçenek hükümetin 

uyguladığı para politikasına olan güvene ve ününe zarar gelmesini istemediği için 

kendisini kural ilan etmeye ve bu kurala bağlı kalmaya mecbur görmesidir. Ya da 

hükümet para politikasının bağımsız bir merkez bankası tarafından yürütülmesini 

sağlayacak yasal bir çerçeve oluşturur. 

 

A. Parasal Kuralın Yasalaştırılması 
 

 Para politikasını kurala veya duruma bağlı yürütülmesi tartışmasına 

Monetaristlerin yaptığı katkı incelenirken Friedman’ın para politikasının yasada yer 

alan bir kuralla yürütülmesi gerektiği şeklindeki düşüncesine de yer verilmişti.  

Ancak; bu türden bir yaklaşım aynı zamanda uygulama ile ilgili soru işaretlerini de 

beraberinde getirmektedir.   

   

Para politikasını yürütmek üzere bir kanun hazırlamadaki temel problem 

öngörülemeyen olaylarla başa çıkmak için gerekli esnekliğin sağlanmasında 

karşılaşılan zorluktur. Karşılaşılabilecek her duruma uygun bir kanun hazırlamak 

neredeyse imkansız gibidir. Ancak; yasa koyucuların her türlü şoku öngörebileceğini 

ve nadiren görülen veya  hiç karşılaşılamayan şoklar karşısında neler yapılabileceğini 

tahmin edebilecek bir analitik kapasiteye sahip olabileceklerini düşünmek gerçekçi 

bir yaklaşım olmaz. Örneğin; bugün iktisat politikasını yürütenler petrol şoklarına 
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nasıl karşılık verilebileceği hakkında 1960’lara göre daha iyi fikirlere sahiptiler. Ama 

o yıllarda bu konudaki deneyim ve öngörü düzeyi çok düşüktü. Benzer şekilde 

1960’lı yıllarda para ile ilgili işlemlerin hızla değişebildiği bir dünyada para 

politikasının nasıl sürdürülebileceğini belirleyebilmek de çok kolay değildi.81 

 

Gerçekten de makroekonomik politikaları sürdürürken bazı önemli 

gelişmeleri önceden farkedebilmek mümkün olmayabilir. Özellikle, beklenmeyen 

durumları önceden tespit edebilmek, bu gelişmelerin hangi sayısal büyüklüklerle 

ekonomiyi etkileyebileceğini hesaplayabilmek çok zaman ve kaynak gerektirebilir. 

Bu durumda çok çeşitli durumlarda neler yapılabileceğini açıklayan daha esnek bir 

yasa hazırlamak suretiyle beklenmedik olaylara karşı tedbir alınabileceği umulabilir. 

Ancak, bu sefer de bu esnekliğin istismar edilmesi tehlikesi ortaya çıkabilir. Ayrıca 

her duruma uyabilme amacıyla hazırlanan karmaşık bir yasanın uygulanmasını takip 

etmek de zor olacaktır.82 

 

B. Ünün Kaybedilmesinin Getireceği Maliyetlerden Kaçınmak Amacıyla  

Kurala Dayalı Politika İzlenmesi (Barro ve Gordon Modeli) 

 

 Ünün kaybedilmesinin getireceği maliyetlerden kaçınmak amacıyla kurala 

dayanan politikaların izlenmesi ile ilgili çalışmaların en önemlisi  Barro-Gordon 

modelidir. 

 

1. Enflasyondan Sağlanan Fayda ve Maliyetler  
 

 Yazarlar, para otoritesinin amacını gerçek ve beklenen enflasyonun bir işlevi 

olarak tanımlamışlar yani daha açık bir ifadeyle enflasyon şoklarından fayda 

sağlandığını (en azından belli bir ölçüde), fakat yüksek enflasyon düzeyine belli bir 

maliyet atfedildiğini varsaymışlardır. 83  

 
 
                                                 
81 Kenneth Rogoff, “Social Institutions for Overcoming Monetary Policy Credibility Problems”, 
American Economic Association Meetings,  New Orleans: 1986, s.1. 
82 Rogoff, age., s.1. 
83 Robert J. Barro ve David B. Gordon, “Rules, Discretion ve Reputation in a Model of Monetary 
Policy”, Journal of Monetary Economics 12 (1983) 101 -121. North- Holland. 
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a. Enflasyondan Sağlanan Faydalar 
 

T döneminde gerçekleşen enflasyon oranı πt beklenen enflasyon oranı πt
e’ yi 

aşarsa, bazı faydalar sağlanır. Faydanın bir kaynağı beklentilere uyarlanmış Phillips 

eğrisinden çıkmaktadır. Burada, beklenmeyen parasal genişleme reel ekonomik 

aktivitede artışa yola açar. Aynı şekilde bu şoklar işsizliği doğal düzeyinin altına 

indirir. Doğal işsizlik oranı para politikasının yarattığı problemlerin olmaması 

halinde özel sektör tarafından sürdürülebilen  bir düzeydir. Bu doğal oran arz şokları, 

demografik değişiklikler, vergi ile ilgili yeni düzenlemeler ve transfer programları 

nedeniyle değişebilir. Doğal oranın optimal olması şart değildir. Politika oluşturanlar 

doğal oranı yüksek bulmaları halinde sürpriz enflasyondan faydalar elde etmek 

yoluna başvurabilirler. Örneğin, gelir vergisinin yarattığı çarpıklıklar istihdam 

düzeyinin veya üretimin çok düşmesine yol açar. Bu çarpıklıkların yarattığı 

dışsallıklar sebebiyle, hükümet (ve özel birimler) canlandırıcı hareketlere değer 

verecek ve işsizlik oranını doğal düzeyin altına düşürmeye çalışacaktır. 

 

 Barro ve Gordon’a göre enflasyondan sağlanan ikinci fayda hükümet gelirleri 

ile ilgilidir. Karar birimleri gelir artırıcı alternatif yöntemlerin- gelir vergisi gibi- 

çarpıklıklar yaratmasından istifade ederek enflasyonist finansmana yönelebilirler. 

Sürpriz enflasyon yaratarak gelir elde etme dürtüsünün hayata geçirilmesiyle 

hükümetin nominal değerler üzerinden belirlenmiş yükümlülükleri azalır. Bu durum 

doğal olarak nominal olarak belirlenmiş faiz ödemeli kamu borcunu da içerir. Sürpriz 

enflasyon, πt-πt
e bu tahvillerin reel değerlerinin bir kısmını aşındırır. Bu da 

hükümetin faiz ve anapara ödemeleri için gelecekte yapacağı reel harcamaları azaltır. 

Sürpriz enflasyon hükümetin gelir kaynağıdır. Örneğin 1981 yılında Amerika 

Birleşik Devletlerinin kamu borçlarının değeri 1 trilyon dolardır. % 1’lik bir sürpriz 

enflasyon bu borcun değerini %1 azaltır. Böylece bu kanaldan 10 milyar dolarlık 

gelir yaratılır. Buna karşın, Federal Rezerv’in bir yıl içinde para basmak yoluyla 

sağladığı gelir de bu civardadır (1981’de 8 milyar dolar, 1980’de 13 milyar dolar).  
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b. Enflasyonun Maliyeti 
 

 Enflasyonun faydasının yanısıra maliyeti de vardır. Barro ve Gordon 

modelinin de ikinci unsuru maliyettir. Maliyetlerin gerçekleşen enflasyon oranı πt ile 

artan bir oranda yükseldiği varsayılmaktadır.  

 

2. Para Politikaları 
 

 Oluşturdukları bu çerçeve içinde Barro ve Gordon duruma bağlı para 

politikası, kurallar ve ün konusundaki ana noktaları gösteren bir örnek üzerine 

odaklanmışlardır. Politikayı oluşturanların her dönem için karşılaştıkları maliyeti 

ifade eden Z aşağıdaki şekilde formule edilmiştir: 

  

Zt = 1/2aπt
2 - bt(πt - πt

e)   (1) 

  

Bu eşitlikte 1/2aπt
2 enflasyon maliyetini ifade eder. Burada dikkat edilmesi 

gereken husus kadratik ifadenin enflasyon oranı  πt nin artışının maliyetlerde artan bir 

oranda yükselmeye sebep olduğudur. Eşitliğin sağ  tarafındaki ikinci ifade olan  (πt-

πt
e) enflasyon şokundan sağlanan faydayı gösterir. Fayda parametresi bt pozitif 

olmak üzere beklenmeyen enflasyon (πt-πt
e)’deki bir artış maliyetleri düşürmektedir. 

Eşitliğin bu kesimi işsizlikteki azalmayı veya hükümet gelirlerindeki artışı 

yansıtmaktadır. Alternatif olarak, hükümet harcamalarındaki keskin bir artış gelirleri 

enflasyon yolu ile arttırmayı teşvik eder.  

 

 Barro Gordon modelinde politika oluşturanların t tarihindeki amacı 

maliyetlerin beklenen bugünkü değerinin  minimizasyonudur. 

  

Zt = E[zt + (1/(1 + rt)).zt + 1 + (1/(1 + rt)(1 + rt + 1))zt + 2 + ……],(2) 

 

 rt iskonto oranı olup, karar birimlerinin t ve t + 1 dönemi arasında yaptığı 

tercihi gösterir. Politika oluşturanlar her periyod için enflasyon oranı πt’yi 
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seçmelerini sağlayan para araçlarını kontrol eder. Ayrıca 1/(1+r) = q olarak ifade 

edilir.  

  

a. Duruma Bağlı Para Politikası  
  

Politika oluşturanlar enflasyon düzeyini seçerken i>0 olmak üzere cari 

enflasyon beklentisi πt
e ve gelecekteki tüm beklentileri πe

t+i veri olarak alır. Bu 

sebeple πt
e ve tüm gelecek maliyetler sabitken πt cari dönem için beklenen maliyeti 

Ezt’yi minimize etmek için seçilir. Gelecekteki maliyetler ve beklentiler politika 

oluşturanların güncel davranışlarından bağımsız olduğu için, iskonto etmeni 

sonuçlara girmez. Ezt’yi minimize eden çözüm: 

 

 π = b/a (Duruma bağlı politika)  (3) 

 

 Duruma bağlı politika altındaki çözümü ifade etmek için inceltme işareti 

kullanılmaktadır. Rasyonel beklentiler veri iken, halk iktisat politikasını 

oluşturanların optimizasyon problemini çözerek ve mümkün olduğu kadar πt’yi 

hesaplayarak enflasyonu tahmin eder. Böylece, 

  

πt
e = π = b/a (Duruma bağlı politika)  (4) 

  

Dengede enflasyon şoku sıfır olduğundan, yani  πt- πt
e = 0 maliyet  πt’ye bağlı 

olur. Özellikle, maliyet  

  

Zt = (1/2)(b2)/a (Duruma bağlı politika) (5) 

 

b. Kurala Dayalı Politika  
  

Politika oluşturanların enflasyonu belirlemede kendilerini bir kurala 

bağladıkları varsayılsın.  

 πt
* = 0 (kural)     (6) 

  



 

 

 

93

Kuralın sağladığı sonucu da gösterebilmek için asterisks 

kullanılmaktadır.Yukarıdaki eşitlik sabit büyüme kuralını ifade etmektedir. Burada 

enflasyon oranı sıfırdır.  

  

Sonraki aşamada kural devredeyken oluşan maliyet belirlenmiştir. 

 

Zt
* = 0 (kural)     (7) 

 

Burada ortaya çıkan genel sonuç kural uygulaması altında ortaya çıkan 

maliyetin Zt
*  duruma bağlı politika altında ortaya çıkan maliyetten daha Zt daha 

düşük olduğudur. Düşük maliyet taahhütlere, yani politika oluşturanlarla özel 

birimler arasındaki anlaşmalara bağlı kalınabilme yeteneğinin değerini gösterir.  

 

c. Yanıltma 
  

Politika oluşturanlar taahhütlerinden caymak eğilimindedirler. Özellikle halk 

sıfır enflasyon beklentisindeyse - bu durum kural geçerliyken ortaya çıkar - politika 

oluşturanlar enflasyon şokundan faydalanmak üzere enflasyon yaratmak isterler. 

Dahası, bu arzu politika oluşturanların özelliğinden kaynaklanmaz. Aksine, bu 

durum enflasyon şoklarını arzu edilebilir hale getiren çarpıklıkları yansıtır. Politika 

oluşturanlar t döneminde yanıltmadan ne kadar kazanır? Halkın t döneminin başında 

oluşturduğu  enflasyon beklentisinin π0
e olduğunu varsayılırsa ve de politika 

oluşturanlar bu beklentiyi veri olarak alırlarsa, Zt’yi minimize eden seçenek duruma 

bağlı politika altında bulunan πt’dir.  

  

πt = b/a (yanıltma)     (8) 

  

Yanıltmayı göstermek için değerlerin üzerine eğriler konmaktadır. Beklenen 

maliyet: 

  

 Ezt = - (1/2)b2 / a (Yanıltma)    (9) 
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Burada dikkat çeken nokta beklenen maliyetin kuralların uygulanmasıyla 

ortaya çıkan maliyetten (Zt
*=0) düşük olmasıdır. 

 

 Beklenen maliyetler arasındaki fark kuraldan cayarak yanıltma olarak 

değerlendirilebilir. Mevcut durumda: 

 

Yanıltma =  E(zt
* - zt) = (1/2)(b)2/a > 0  (10) 

 

 Bu aşamada üç sonuç elde edilmiştir. Düşük maliyetten yüksek maliyete 

doğru sıralanırsa: 

  

1) Yanıltma (Halk kurala uyulmasını beklerken), Ezt = - (1/2)b2 / a 

2)  Kural, Zt
* = 0 

3)  Duruma Bağlı Politika , Zt = (1/2)b2 / a 

  

 Duruma bağlı politika kurala uyan politikadan daha kötüdür. Çünkü, birincisi, 

enflasyon şoku yaratılmaz. İkincisi, kurala göre bir taahhüt altına girilmesi aşırı 

enflasyonun ortaya çıkmasına engel olur. Bununla birlikte kural sadece ikinci en iyi 

çözümdür. Yanıltma halkın kurallara uyulduğu beklentisi içinde olmaları halinde- 

daha iyi sonuçlar getirir. Çünkü, enflasyon şoku ekonomide mevcut olan çarpıklığı 

elimine eder (Bu da fazladan bir enflasyonun ortya çıkmasına değer). Fakat 

Yanıltmadan sonuç elde etmek sadece halkın sistemli bir şekilde düşük enflasyon 

beklentisi içine sokulması halinde uygulanabilir.  

  

Bundan sonraki aşamada Barro ve Gordon kuralların uygulanabilirliği üzerine 

tartışma açmışlardır. 

  

d. Kuralların Uygulanması  
  

Yazarlara göre bir kuralın inandırıcı olabilmesi için  en azından yanıltma 

eğilimini dengeleyecek bir uygulama gücünün mevcut olması gerekir. Uygulamayı 

mümkün kılan etmen ise para otoritesinin  ün veya inandırıcılığını kaybetmekten 

çekinmesidir. Bu mekanizma para otoritesi ile özel birimler arasındaki tekrarlanan 
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etkileşimler ile oluşur. Örneğin, eğer para otoritesi bugün halkın beklediğinden daha 

fazla enflasyon oluşmasına olanak sağlarsa, bu durumda herkes gelecekteki 

enflasyon beklentisini bir şekilde yukarıya çeker. Böylece bugün yanıltmanın bedeli 

gelecekteki enflasyon beklentilerinin yükselmesidir. 

 

T dönemi için enflasyon oranını belirleyen bir kural oluşturulsun. Kural       

πt
* = 0 olabilir, ya da sıfırdan farklı bir enflasyon oranını seçebilir. πt

*  hedefi 

belirlendiğinde henüz t döneminin değerleri benimsenmemiştir. Para otoritesinin t 

döneminde inandırıcı olduğu dolayısıyla πt
e = 0 olduğu varsayılsın. Para otoritesi t 

döneminde yanıltma yoluna giderse en iyi enflasyon seçimi b/a olur. Bu şekilde 

yanıltmanın sağladığı kazanca sahip olur ve E(zt
* - zt) = (1/2)(b)2/a ‘yı elde eder. 

  

Kural ihlalinin maliyeti olan kuraldan ziyade duruma bağlı politika t+1 

döneminde ortaya çıkar. Böylece, para otoritesi bir sonraki dönemde Z*t+1=0 yerine 

Z*t+1 = (1/2) b2 / a maliyeti ile karşılaşır. T +1 dönemi için maliyetler  qt = 1/ (1 + r)   

ile iskonto edildiği için ortaya çıkan kaybın beklenen bugünkü değeri,  

  

uygulama = E [qt ( zt + 1 - z*t + 1) ] = q.(1/2)b2 / a (11) 

  

 Para otoritesi eğer t döneminde kural uygulamaması sonucunda elde ettiği 

fayda  yine bu yüzden t+1 döneminde karşılaşacağı maliyetten  küçük veya bu 

maliyete eşitse kurala uymaz. Aksi takdirde, yani uygulamanın en az yanıltmaya eşit 

veya ondan büyük olması halinde kurala (πt = π*) uyar. 

 

 Yanıltma = E(zt
* - zt) ≤ uygulama = E[qt(z*t+1 - zt + 1)]   (12) 

 
e. En İyi Uygulanabilen Kural 
 

 π* = 0 olması halinde yanıltma (1/2)b2 iken uygulama q.(1/2)b2/a olur. Q<1 

olduğundan yanıltmanın faydası kuralın uygulanmamasının bugünkü maliyetinden 

büyüktür. O zaman ideal kural π* = 0 uygulanamaz. 
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π* = 0 kuralı uygulanamayacağına göre uygulanabilecek en iyi kural 

hangisidir? Burada uygulamanın yanıltmaya eşit veya yanıltmadan büyük olmasını 

sağlayacak bir enflasyon oranının bulunması söz konusudur.  

 

π*t = π         (13) 

  

Yanıltma = E(zt* - zt) = (a/2)(b/a - π)2 ve    (14) 

 

 uygulama  = q.E(zt + 1 - Z*t + 1) = q.(a/2) [(b/a)2–(π2)]   (15) 

  

 Bu çerçeveden yola çıkılarak ilan edilecek en iyi kural,  

 

 π* = (b/a)(1-q) / (1 + q) (en iyi uygulanabilir kural)   (16) 

 

 Her dönem için beklenen maliyet ise, 

 

 Ezt* = [(1/2)/b)2/a] . [(1-q)/(1+q)]2     (17) 

  

0<q<1 olduğundan π* ideal kural olan sıfır ve duruma bağlı politikanın 

sonucu olan b/a arasındadır. Gerçekten uygulanabilir en iyi kural ağırlıkları iskonto 

etmeni q’ya bağlı olmak üzere ideal kural ve duruma bağlı politikanın ağırlıklı 

ortalamasıdır. Burada ağırlıklar q’nun değerine bağlıdır. Q’nun değeri küçüldükçe 

duruma bağlı politika ön plana çıkar ve π*’ de sıfıra yani ideal kurala gider.  Q’ yu 

etkileyen bir güç enflasyonu da etkiler. Örneğin savaş sırasında q’nun düşük olması 

dolayısı ile enflasyonun yüksek olması beklenir. Öte yandan en iyi uygulanan 

kuralda da beklenen maliyet q’nun değerine göre ideal kuraldaki sıfır ile duruma 

bağlı politikadaki (1/2)b2/a arasında değişir. 

  

Barro ve Gordon modeli para otoritesinin nasıl davranması gerektiğinden 

ziyade nasıl davrandığını inceleyerek para politikasına pozitif anlamlı bir katkı 

yapmıştır. Eğer iktisatçılar enflasyonun parasal büyüme tarafından belirlendiğini 

düşünüyorlarsa, neden hükümetler aşırı parasal büyümeye izin vermektedirler? Barro 
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ve Gordon modeline göre para otoritelerinin kurallarla bağlanmaması enflasyonist 

eğilimi getirmektedir. Bununla birlikte duruma göre politika izleyen bir hükümet bile 

özel karar birimleri tarafından cezalandırılması halinde şöhretiyle ilgili 

değerlendirmelerden etkilenebilecek, ilan ettiği kuraldan sapması sonucunda ortaya 

çıkan yüksek enflasyonun gelecekteki maliyetlerini tartmak zorunda kalacaktır. 

Günlük kazançlarla  (yüksek üretim ve düşük işsizlik) gelecekteki maliyetler veri 

alındığında bu oyunun dengesi politika oluşturanların karşı karşıya olduğu iskonto 

oranına bağlıdır. Kydland ve Prescott modelinde iskonto oranı arttıkça denge noktası 

zaman tutarlı dengeye ( 4. Şekilde C noktası) yakın olacaktır.84 

  

V. BAĞIMSIZ MERKEZ BANKASI MODELLERİ  
 

Dinamik tutarsızlık problemine getirilecek çözümlerden birisi de bağımsız bir 

merkez bankası oluşturmaktır. Bu çözüm merkez bankasının tercihleri üzerine 

yoğunlaşmıştır. Burada para politikası yetkileri ve sorumluluğu toplumun sahip 

olduğu amaç işlevinden farklı bir amaç işlevine sahip olan bağımsız bir karar 

birimine devredilmiştir. 

 

A. Muhafazakar Merkez Bankası Başkanı (Rogoff’un Önerisi) 
 

Kydland ve Prescott’un 1977 yılında yazdıkları ünlü makalelerinin yankıları 

yayılırken 1979 yılının Ekim ayında, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Jimmy 

Carter Federal Rezervin başkanlığına ekonomi çevrelerinde para politikaları 

konusundaki tutuculuğu ve enflasyon karşıtı görüşleri ile tanınan monetarist Paul 

Volcker’i getirmiştir. Bu atama o dönemde hem Carter’ı hem de Volcker’ı tanıyanlar 

tarafından ilginç bulunmuştur. Çünkü  Volcker’ın para politikası hakkındaki bu 

yaklaşımları Carter’ın yaklaşımlarından çok farklıydı. Ancak, bu durum o dönemde 

Federal Rezerv’de ekonomist olarak çalışan  Kenneth Rogoff’a önemli bir kuramsal 

çalışmayı gerçekleştirebilmesi için ilham kaynağı olmuştur.85 

 

 

                                                 
84 Snowdon, Vane and  Wynarczyk, a.g.e., s.210. 
85 Ben S. Bernanke, “What have we learned since October 1979?”, BIS Review, 57/2004, s.1. 
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1. Muhafazakar Bir Merkez Bankası Başkanının Atanmasının Yararları 
 

Rogoff’un çalışması fazla enflasyon karşıtı olmayan, ya da en azından 

enflasyon konusundaki düşünceleri toplumun ortalama bireyleri ile aşağı yukarı aynı 

düzeyde olan bir devlet başkanının çok keskin bir enflasyon karşıtını neden merkez 

bankasının başına atayabileceğini göstermektedir.86 Böyle keskin bir enflasyon 

karşıtının merkez bankası başkanı olarak atanmasının faydası enflasyonla 

mücadelede bankanın güvenilirliğini arttırmasıdır. Toplumun, böyle bir karaktere 

sahip  merkez bankası başkanının enflasyonu aşağıya çekebileceği vaadine inanması 

olasılığı daha yüksektir. Çünkü enflasyona bu derece karşı olan bir kişinin bu 

vaadinden dönme olasılığı düşüktür.  Güvenilir bir merkez bankası, güvenilir 

olmayan bir merkez bankasına göre enflasyonu daha düşük bir maliyetle aşağı 

seviylere indirebilir. Merkez bankası başkanını atayan politik güç, çelişkili gözükse 

de enflasyon karşıtı bir merkez bankası başkanı ile elde edebileceği ekonomik 

sonuçları kendisine yakın bir başkanla elde edebileceği sonuçlara tercih edebilir.   

 

2. Karşılaşılabilecek Sorunlar 
 

Rogoff’un güvenilirlik sorunlarına karşı önerdiği bu çözüm şeklini kısıtlayan 

bazı etmenler mevcuttur ve kendisi de makalesinde ve ondan sonraki çalışmalarında 

bu sorunların farkında olduğunu göstermiştir. Bu sorunlardan birincisi muhafazakar 

başkanın şoklar karşısında da bu muhafazakar yaklaşımını sürdürmesinin 

yaratabileceği sorunlardır. Enflasyon karşıtı bir başkan güvenilirliği arttırabilip, 

enflasyon oranını düşürebilir. Ancak; şoklar karşısında toplumun arzuladığı türden 

bir yaklaşım içinde olamayabilir. Örneğin; bir arz şoku (petrol fiyatlarında ani 

yükselme gibi) ile karşılaşan enflasyon karşıtı bir başkan bu sorunun enflasyon 

boyutuna (toplumun arzuladığı düzeyin ötesinde)  aşırı bir ağırlık verecektir. 

Muhtemelen  uyguladığı politikanın istihdam üzerinde yarattığı etkilere fazla ilgi 

göstermeyecektir. Şoklara optimal olmayan bir biçimde karşılık vermek, ciddi refah 

                                                 
86 Kenneth Rogoff, “The Optimal Degree of Commitment to An Intermediate Monetary Target”, The 
Quarterly Journal of Economics, November 1985. 
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kayıplarına yol açabilir.87Rogoff’un varsayımına göre bu durumun yaratabileceği 

maliyetler sonsuzdur. 

 

 İkinci sorun ise Rogoff’un makalesinde varsaydığının aksine uygulamada 

yeni atanan merkez bankası başkanının iktisat politikası tercihlerinin kamuoyu 

tarafından tam olarak bilinememesidir. Bu tercihler başkanın göreve devam ettiği 

süre içinde anlaşılabilecektir. Örneğin; Amerikan kamuoyunun Federal Rezerv 

Başkanı Volcker’in görüş ve tercihleri hakkındaki düşünceleri zaman içinde 

gelişmiştir. Merkez bankası başkanının kamuoyunun kendisi hakkında 

değerlendirmeler yaptığını biliyor olması başkanın uygunsuz ve optimal olmayan bir 

para politikası  uygulamasına yol açabilir. Örneğin,  merkez bankası başkanı 

kamuoyuna enflasyonla mücadelede ne kadar kararlı olduğunu ispat etmek  üzere 

kendisinden beklenenden çok daha aşırı bir şekilde para politikasını sıkılaştırmak 

zorunda hissedebilir. 88 

 

B. Flood ve Isard Modeli 
  

Rogof’un modelinde ortaya çıkabilecek olan, şoklar karşısında etkisiz 

kalınmasının yaratacağı problemleri gidermek üzere  Flood ve Isard’ın geliştirdiği 

modelde ise, her iki otorite de ekonominin düzgün işlediği dönemlerde düşük 

enflasyonu (örneğin π=0 ) taahüt etmektedir. Merkez bankası normal zamanlarda 

belirlediği bir prensibe göre hareket etmekte ve savaş, petrol şoku gibi önemli üretim 

şoklarında hükümetin devreye girmesini kabullenmektedir.89 Düşük enflasyon 

taahhüdünden caymanın maliyetini merkez bankası üstlenecektir. Bu çerçevede basit 

bir kuralla birlikte duruma bağlı para politikasını birleştiren bir karma strateji 

önerilmektedir.90 Flood ve Isard’ın  önerdiği bu düzenleme sayesinde üretim 

şoklarına yanıt verebilme olanağı sağlayan esneklikten (flexibility) yoksun olmanın 

yarattığı kayıp hafifletilebilecektir. Buna karşın para politikasında yeniden 

enflasyonist eğilime yönelme güvenilirlik (credibility) düzeyinin düşmesine sebep 

olacaktır. 

                                                 
87 Doyle ve Weale, a.g.e., s.70. 
88 Bernanke, a.g.e, s.3. 
89 Doyle ve Wale, a.g.e,s.70. 
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C. Lohmann Modeli 
 

Lohmann güvenilirlik (credibility) ve esneklik (flexibility) arasındaki ilişkiye 

yeni bir yaklaşım getirir91. Makalesi Rogoff (1985) modeli ve Flood ve Isard’ın 

(1989) önerisinin bir karışımı olarak görülebilir. Lohmann güvenilirlik ile birlikte 

düşük enflasyon politikasını sürdürebilen ve beklenmedik olaylara karşı yanıt 

verebilen merkez bankasının işleyişini inceler. 

 

  Lohmann Rogoff’un modelini merkez bankasının bağımsızlığını kısıtlayarak 

geliştirmiştir. Bu, hükümetin enflasyonla mücadeleye politikacılardan daha fazla 

ağırlık veren muhafazakar bir merkez bankası başkanı ataması ve merkez bankasının 

politikasını çiğnemesi halinde ortaya çıkacak maliyeti karşılayacağını taahhüt 

etmesidir.92 Eğer politikacılar bu zararı göğüslemek şartıyla merkez bankacılarının 

kararlarını çiğneyebilme seçeneğini elde tutarlarsa, merkez bankasını şartlara göre 

değişebilen bir politika izlemeye yönlendirirmiş olurlar.93 Burada optimal 

kurumsallaşma bankacılık muhafazakarlığı ile caymaya maliyet yüklenmesinin 

birleşmesiyle sağlanmaktadır.  

 

 Lohmann’ın modelinde Merkez bankası rasyoneldir ve belirlediği para 

politikasının hükümet tarafından çiğnenebileceğini bilir.94 Normal zamanlarda 

merkez bankası enflasyon oranını yetkisi çerçevesinde bağımsız olarak oluşturur. 

Bununla birlikte olağandışı durumlarda esnek bir kaçış yolu vardır: Böyle 

durumlarda hükümetin isteklerine uyum sağlamak merkez bankasının yararınadır. 

Temel olarak merkez bankası olağan dışı durumlarda hükümeti zor durumda 

bırakmayacak uyumlu bir para politikası izleyerek hükümetin müdahalesine gerek 

doğmasına mani olmaya çalışır. Bu sağlanırsa hükümet de müdahalenin maliyetini 

üstlenme taahhüdünde bulunduğu ve bu maliyetin kendisine yükleneceğini bildiği 

için merkez bankasının politikasına karışmaya gerek duymaz. Hükümetin merkez 

bankasının politikasına müdahalesinin maliyeti arttıkça, daha düşük ortalama 

                                                                                                                                           
90 Schaling, a.g.e., s.51. 
91 Susan Lohmann, “Optimal Commitment in Monetary Policy: Credibility versus Flexibility”, 
American Economic Review, 82, s. 277. 
92 Doyle ve Weale a.g.m, 70. 
93 Schaling, a.g.e., s. 53. 
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enflasyon oranı elde edilir. Lohmann modelinde maliyet  yukarıda da belirtildiği gibi 

merkez bankasına değil politikacılara yüklenir. Lohmann’ın varsayımına göre 

politikacılar merkez bankasının kararlarını çiğnemeleri halinde üstlenebilecekleri 

maliyeti belirlerler. Lohmann’a göre bu maliyetin nasıl olacağı toplumun politik 

kurumları tarafından belirlenir. Merkez bankalarının bazı kurumsal özellikleri 

(bağımsız bütçeleri, başkanların uzun sürelerle atanmaları gibi) kurumsal olarak 

merkez bankalarının kararlarının hükümet tarafından çiğnenmesi halinde 

göğüslenecek zararın boyutunu yansıtabilir. Bundan başka, hükümet belli 

çoğunlukların sağlanmasını gerektiren kurallar ya da  prosedürler getirerek yasa 

değişikliği yapmayı ya da merkez bankası başkanının kararlarını değiştirmeyi güç 

(maliyetli) bir şekle sokabilir. Bu düzenlemeler ülkeden ülkeye değişebilir. Örneğin 

bu maliyet Hollanda’da hükümetin veya merkez bankası başkanın istifasına kadar 

uzanabilir.95 
 

Görüldüğü gibi Lohmann’ın modelinde Rogoff’un modeli bir kaçış şartıyla 

genişletilmiştir. Bu sayede hükümetin güvenilirlik ve esneklik arasındaki dengeyi 

iyileştirmesi mümkün olmuştur. 

 

 D. Walsh Modeli (Optimal Sözleşme) 
  

 

Yazar Yeni Zelanda’da 1989 yılında gerçekleştirilen parasal reformu merkez 

bankası başkanı ile maliye bakanı arasında bir sözleşme gibi algılamış, bunun 

üzerine optimal sözleşme üzerine çalışmasını gerçekleştirmiştir.96 
 

Walsh’ın amacı toplum için optimal bir politika oluşturmak üzere merkez 

bankasının ödüllendirilmesinin nasıl yapılacağının belirlenmesidir.97 Makalesinde 

hükümet ve merkez bankası arasında yapılacak basit bir sözleşmenin  güvenilir ve 

tamamen optimal para politikaları oluşturulmasını sağlayacağını göstermiştir. Bu 

                                                                                                                                           
94 Doyle and Weale, a.g.m., 70. 
95 S.Lohmann, a.g.m., s.277. 
96 Interview with Carl E. Walsh, Santa Cruz Center for International Economics Newsletter, Fall 
2002, Vol. 1, No.1, s.3.  
97 Carl E.,Walsh,  “Optimal  Contracts for Central Bankers”, The American Economic Review, 
March 1995, Vol.85 No.1.s.151. 
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sözleşme ile hükümet merkez bankası başkanına belli bir temel ücret sağlar, ancak; 

gerçekleşen enflasyon yükseldikçe başkan cezalandırılır. 

 
Kamuoyu sözleşmenin içeriğini iyi anlayıp, yorumlayabilirse ve eğer 

öngörülen ceza merkez bankasının davranışlarını etkileyebilecek ağırlıkta ise, bu 

durumda sözleşmenin varlığı merkez bankasının enflasyon oranını düşük tutacağının 

bir güvencesi olacaktır. Walsh’ın sözleşme yaklaşımı, Rogoff’un güvenilirliğin 

yetersiz olduğu bir ortamda merkez bankası başkanına toplumunkinden farklı 

amaçları içeren bir amaç fonksiyonu verilmesi yaklaşımını destekler. Bununla 

birlikte Walsh, Rogoff’un karşılaştığı iki soruna çözüm getirmeyi de hedeflemiştir. 

Bunlardan birincisine göre sözleşmede merkez bankası başkanı sadece enflasyon 

hedefine ulaşması için değil aynı zamanda şoklara optimal bir biçimde karşılık 

vermek üzere de güdülenecektir. İkinci olarak; enflasyon hedefinin ve merkez 

bankasını güdüleyecek şartların açıkça belirlenmesi ile kamuoyunun merkez 

bankacılarının para politikası tercihlerini anlama sorunu önemli ölçüde azalacaktır.98 

 

Günümüzde, merkez bankası başkanlarını güdülemek üzere sözleşme 

hazırlama girişimleri olmuştur. Bunların içinde en bilineni Yeni Zelanda hukukunda 

da yer almaktadır. Örneğin, Yeni Zelanda hükümeti 1992 yılında gerçekleştirdiği 

merkez bankası reformunun bir parçası olarak, sözleşmenin içine enflasyon hedefinin 

başarılması halinde merkez bankası başkanına prim ödenmesini içeren bir teşvik 

maddesi koymuştur. Bu uygulamada amaç bağımsızlığı yoktur. Hükümet merkez 

bankasına kısa veya orta vade için %2 gibi bir enflasyon hedefi verir. Bazı 

durumlarda merkez bankasının bu hedeflere ulaşamaması halinde işini kaybetmesi 

gibi yaptırımlar öngörülebilir. Bu yolla, merkez bankasının sözleşme yaklaşımında 

olduğu gibi, yüksek enflasyondan sorumlu tutulmaması sağlanarak düşük ve istikrarlı 

bir enflasyonun başarılması umulmaktadır. Bununla birlikte Yeni Zelanda örneği bu 

tarz bir sözleşmenin ihlalinin yorumlanmasında geniş bir inisiyatif kullanıldığını 

göstermektedir. Örneğin enflasyon hedefine ulaşmayan Yeni Zelanda Merkez 

Bankası Başkanları herhangi bir yaptırımla karşılaşmamıştır. 

 

                                                 
98 Bernanke, a.g.e, s. 4. 
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Walsh’a göre eğer hükümet merkez bankasının performansı için açık 

performans standartları (hukuki düzenlemelerle) koyarsa merkez bankasının 

performansı iyileştirilebilir. Bunun bir alternatifi merkez bankalarının hangi 

ekonomik hedeflerin arzulandığı ve bu hedeflere nasıl ulaşılabileceği konusunda 

büyük bir tecrübeye sahip olmaları sebebiyle makroekeonomik hedeflerin hükümet 

ve merkez bankasının işbirliği ile belirlenmesidir. Görüldüğü gibi burada merkez 

bankası amaç bakımından bağımsız değildir. Ancak; amaçlara ulaşmak için gerekli 

araçların kullanılması açısından bağımsızdır. Pek çok ülkenin ulaşılması gereken 

enflasyon hedefleri belirlenmiştir ve bu ülkelerin merkez bankası başkanları söz 

konusu hedeflere ulaşmak için büyük çaba sarfederler. Federal  Rezerv yasasında 

merkez bankası için sayısal hedefler konulmamıştır. Buna karşın fiyat istikrarı hedefi 

ve maksimum sürdürülebilir istihdamın sağlanması öngörülmüştür. Ayrıca merkez 

bankasının ekonominin durumu ve para politikası hakkında kongreye altı ayda bir 

rapor vermesi zorunluluğu vardır. Aynı şekilde kamuoyuna ve yasama organına 

hesapverebilir olması gerekmektedir. Bu sebeple merkez bankası düzenli olarak ne 

yapmaya ve ne için yapmaya çalıştığını açıklamakla yükümlüdür.  

 

Yukarıda açıklamaların ışığında Walsh’ın makalesinin iyi planlanmış, açık ve 

şeffaf bir para politikası için iyi bir teorik destek oluşturduğu söylenebilir. Bu 

çerçevede para politikası belirlenirken hedefler ortaya konulacak ve bu hedeflere 

ulaşılırken merkez bankası hesap verebilir konumda olacaktır. Ya da en azından 

merkez bankası hedeflere ulaşılamaması halinde bunun nedenlerini makul bir şekilde 

detayları ile ortaya koyabilecektir.  

 

Walsh’ın basit modelinde en iyi para politikasının gerçekleştirilebilmesi için 

gerekli tüm güdülemelerin sözleşmede yer aldığı varsayılmaktadır. Bu durumda 

teorik olarak neredeyse artık muhafazakar bir merkez bankacısının atanmasına bile 

gerek kalmamıştır. Ancak, uygulamada  Walsh’ın optimal sözleşmelerini oluşturmak 

kolay değildir. Çünkü merkez bankacısının karşı karşıya olduğu para politikası 

kararlarını ve güdülemelerin hepsini bir sözleşmeye sığdırabilmek mümkün 

olamamaktadır.  
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        ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

 

TÜRKİYE’DEKİ SOSYOEKONOMİK GÜÇLER AÇISINDAN ENFLASYON, 

İŞSİZLİK VE MERKEZ BANKASININ BAĞIMSIZLIĞI 
 

 Türkiye’deki sosyoekonomik güçlerin merkez bankasının bağımsızlığı 

konusundaki görüşleri de özel bir önem taşımaktadır. Çünkü bu güçler Türkiye 

Cumhuriyet Merkez bankasının para politikasını oluştururken karşılıklı etkileşim 

içinde olduğu kamuoyunun ağırlıklı bir parçasını oluştururlar. 

 

I. TÜRKİYE’DEKİ SOSYOEKONOMİK GÜÇLERİN MERKEZ BANKASI 

HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNİN BİLİNMESİNİN ÖNEMİ 
  

Türkiye’deki sosyoekonomik güçlerin enflasyon, işsizlik ve buna bağlı olarak 

merkez bankasının bağımsızlığı hakkındaki görüşlerinin bilinmesi iki bakımdan 

faydalı olacaktır. Birincisi, daha önceki bölümlerde de belirtildiği üzere   para 

politikasındaki son gelişmeler para politikasını oluşturanların davranışları ile özel 

sektörün davranışları arasındaki etkileşimin para politikasının etkinliği açısından 

belirleyici rol oynadığı görüşü üzerine kurulmuştur. Bu yaklaşımda, optimal para 

politikası ve merkez bankasının bağımsızlığı özel sektörün bilgi ve düşünceleriyle 

doğrudan doğruya ilişkilidir. Araştırmalar enflasyonist eğilimin kamuoyunun para 

politikasını oluşturanların  sürpriz enflasyon yaratma amacında olmadığına ikna 

edilmesi ile azaltılabileceğini göstermiştir. Bağımsız bir merkez bankası 

kamuoyunun bu konuda ikna edilmesini kolaylaştıracaktır. Çünkü merkez bankacısı 

enflasyondan hükümete göre daha fazla kaçınacak ve para politikasını sosyal refah 

işlevini maksimize etmek için değil kendi amacını optimal bir şekilde 

gerçekleştirmek için kullanacaktır.  Ayrıca kamuoyu bunun bilincindeyse daha düşük 

enflasyon beklentisine sahip olacaktır. 99 Türkiye’de kamoyunun önemli bir kısmını 

oluşturan emek, sermaye ve bankacılık kesiminin görüşlerinin incelenmesi bu  

kuramsal çerçevenin test edilmesine katkıda bulunacaktır. İkinci olarak, özel kesimin  

farklı sosyoekonomik güçlerini oluşturan finans, sanayi ve emek kesiminin,  

                                                 
99Henriette M. Prast, “Inflation, Unemployment and the Position of the Central Bank: the Opinion of 
the Public”, BNL Quarterly Review, no. 199, December 1996, s. 415.  
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hükümet ve merkez bankasının amaçları ve para  politikasının kurumsal çerçevesi ile 

ilgili düşünce ve bilgileri hakkında görüş kazanılacaktır. Böylece, politik ekonomi 

yaklaşımının emek ve sanayi kesiminin  büyüme ve istihdam hedefine daha fazla 

önem verdiği için merkez bankasının bağımsızlığına daha soğuk baktığı, bankacılık 

kesiminin  enflasyonun mali sisteme verdiği zararlara karşı daha duyarlı olması 

sebebiyle merkez bankasının bağımsızlığına daha fazla önem verdiği şeklindeki 

değerlendirmelerinin Türkiye için doğruluk derecesi anlaşılacaktır.     

 
II. KAMUOYU ARAŞTIRMALARI 
 
 Özellikle Amerika  Birleşik Devletlerinde enflasyon ve işsizliğin maliyeti 

konusunda kamuoyu araştırmaları yapılmıştır. Fischer ve Huizanga (1982) 

kamuoyunun enflasyonu işsizlikten daha ciddi bir sorun olarak gördüğünü tespit 

etmiştir. Shiller (1996) ise ekonomistler ile ekonomist olmayanların, farklı ülkelerde 

yaşayan bireylerin (Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Brezilya) ve farklı yaş 

gruplarının enflasyon sevmezliklerini karşılaştırmıştır. Elde ettiği bulgulara göre 

ekonomist olmayanlar ekonomistlere göre enflasyonu daha olumsuz bir olgu şeklinde 

değerlendirmektedirler. Amerika’da yapılan bir araştırmanın bulgularına göre para 

konusunda uzmanlaşan ekonomistler enflasyon ve işsizliğe eşit derecede önem 

vermektedirler (Hoskin 1993) 100.  

    

Henriette M. Prast ise 1996 yılında yaptığı çalışmada İtalya ve Hollanda’da 

kamuoyunun işsizlik, enflasyon ve merkez bankasının bağımsızlığı ile ilgili görüşleri 

hakkında  bir anket çalışması yapmış ve her iki ülkeye ait önemli bulgular elde 

etmiştir. Buna göre, kamuoyu genelde kuramsal yaklaşımlarda varsayıldığı gibi 

merkez bankasının hükümete göre daha fazla enflasyon karşıtı olduğunu 

düşünmektedir. Bununla birlikte, merkez bankasının bağımsız olduğunu 

düşünenlerin enflasyon beklentileri böyle düşünmeyenlerden daha düşük değildir ve 

bu durum merkez bankasının bağımsızlığı ile ilgili kuramsal yaklaşıma uygun 

değildir.101     

                                                 
100 Prast, a.g.e. , s. 416. 
101 Prast, a.g.e. , s. 445. 
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III. ANKET ÇALIŞMASI 
  

Anket çalışması, finans, sanayi ve emek kesiminin temsilcilerine uygulanmış, 

bu gruplarda yer alan kişilere merkez bankasının bağımsızlığı, güvenilirliği ve 

şeffaflığı üzerine sorular yöneltilmiştir. Bu kişilere aynı zamanda enflasyon 

beklentileri ve makroekonomik görüşleri üzerine de sorular sorulmuştur. 

 

A. Anketin Yapıldığı Dönemde Türkiye Ekonomisi  
 

 Anketin yapıldığı 2003 yılı Temmuz ayında  Türkiye 1990’lı yıllarda 

başlayan ekonomik kötüleşmenin etkilerinin hızının kesilmeye başladığı bir 

ortamdaydı. 1990’lı yıllar Türkiye için bir kayıp dönem oluşturmaktadır. Bu 

dönemde ekonomik büyüme oranı büyüme-kriz-istikrar politikaları döngüsü içinde 

hapis olarak kararsızlıklar göstermiş, hükümetler tarafından suni büyüme ortamları 

yaratılmaya çalışılmıştır. Enflasyon oranı 90’lı yılların ilk yarısında yüzde 65-70, 

ikinci yarısında ise 80-90 dolaylarında seyir etmiştir. Yine aynı dönemde  faiz 

oranları yüzde 100 civarında olmuştur. İç borçlanma hızla tırmanırken  hükümetin 

borçlanma gereksinimi en üst düzeylere çıkmış ve borç servisi maliyetleri daha önce 

görülmemiş düzeylere yükselmiştir. 

 

 Bütün bu gelişmeler döviz risklerine karşı kısa dönem açık pozisyon ve 

sermaye yetersizliğine katlanan ve yeterince denetlenemeyen bir banka sisteminin 

oluşturduğu sığ ve kırılgan bir mali yapı üzerinde gerçekleşiyordu. Buna karşın, 

sanayi kesimi, oligopolistik bir fiyatlama yapısına sahipti ve bankalarla çok sıkı 

bağlantılar içindeydi. Özetle, 21. yüzyılın başında Türkiye’deki iktisat politikasının 

açıkça görülebilen sorunları krize yatkın bir ekonomik yapı, ısrarlı bir fiyat 

enflasyonu, ısrarlı ve hızla genişleyen mali açıklar, bozulan endüstriyel ilişkiler ve 

ahlaki erozyona eşlik eden rüşvettir.102 

 

2000 yılının başında hükümet enflasyon oranını 2002 yılı sonu itibariyle tek 

haneli rakamlara indirmeyi hedeflemişti. Hükümet ve Merkez Bankası döviz kuru 
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politikasını 2000 Ocak–2001 Haziran döneminde “enflasyon hedefine yönelik kur 

sepeti”, bunu takip eden dönemde ise kademeli olarak genişleyen bant çerçevesinde 

yürütmeyi arzulamıştır. Ancak, program başlatıldıktan on ay sonra Türkiye derin bir 

finansal kriz yaşamıştır. 6 milyar dolar ülkeden çıkmış, bu durum iç piyasada büyük 

bir likidite krizi yaratmıştır. Hükümet IMF’den ek rezerv kolaylığı talebinde 

bulunmuş, bu istek IMF tarafından kabul görmüş ve 7.5 milyon dolarlık ek bir destek 

sağlanmıştır. Ancak bu desteğin gelmesiyle programın devamı sağlandıktan sonra 

piyasalarda bir yatışma görülmüştür. Ancak, IMF ile yapılan bu yeni düzenlemeden 

kısa bir süre sonra 19 Şubat 2001 de Cumhurbaşkanı ve Başbakan arasında ortaya 

çıkan tartışma  zaten tedirgin olan piyasaları çok kötü bir şekilde etkilemiş, kısa 

dönem faiz oranları 5000’in üzerine çıkmış, Merkez Bankası Türk Lirasına destek 

sağlamak amacıyla rezervlerinin büyük bir kısmını satmaya zorlanmıştır. Bunun 

ardından hükümet piyasaların baskısına tahammül edememiş ve 22 Şubat 2001 günü 

sabit kur sistemini terk ettiğini ilan etmiş ve serbest kur rejimine geçilmiştir. 

 

Kura dayalı enflasyon programının ardından atanan ekonomi bakanı Kemal 

Derviş (Eski Dünya Bankası Başkan Yardımcısı) IMF’ ye yeni bir niyet mektubu 

verdi. 15 Mayıs 2001 tarihinde ise Derviş “Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı” adı 

altında yeni bir istikrar sağlama girişimini ilan etmiştir. Yeni program önceki 

enflasyonla mücadele programının bir devamı olacaktı ve bir seri “yapısal reform” 

ile desteklenecekti.103 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                           
102 Erinç Yeldan , “A Program for Stabilization and Ausetrity or A Recipe For Impoverishment and 
Financial Chaos”, September 2001, http://www.bagimsizsosyalbilimciler.org/yazilar/IMF cris-
2001.htm  s.1.   
103 Yeldan, a.g.m., s.2. 
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1. Finans Kesimi 
 

Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı çerçevesinde bankacılık sistemi 

güçlendirilecek ve ekonomi yönetiminin  eski kötü alışkanlıklarından vazgeçilecekti. 

Programın ilanından bir süre sonra ankete konu olan ve bunalımın ağırlığının açıkça 

hissedildiği bankacılık kesiminde önemli gelişmeler yaşanmıştır. 2001’de 6 banka, 

2002 de ise 2 banka Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilmiştir. Fona alınan 

bazı bankaların birleştirilmesi ve/veya kapatılması bazı bankaların faaliyetlerine son 

verilmesi yanında bazı bankaların birleşmesi banka sayısının azalmasına sebep 

olmuştur. 1999-2002 döneminde ekonomik krizin etkisiyle bankacılık kesiminde 

meydana gelen gelişmeler doğrultusunda Banka, Şube ve Personel sayısında ortaya 

çıkan değişmeler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Tablo 3: Banka Şube ve Personel Sayıları (1999-2002)104 

 

Yıllar 1999 2000 2001 2002 

Banka Sayısı 81 79 61 54 

Şube Sayısı 
(YurtDışı Şb.ler 
Dahil) 

7691 7837 6908 6106 

Personel Sayısı 173988 170401 137495 123271 

 

2. Sanayi Kesimi 
 

Aynı kriz tablosu içinde sanayi sektörü katma değeri 2000 yılında % 6.0 

oranında arttıktan sonra 2001 yılında % 7.5 oranında azalmıştır. Petrol ürünleri 

sektörü dışarıda bırakıldığında toplam sanayi üretimindeki gerileme 2001 yılında bir 

önceki yıla göre %8.6 oranındaki artıştan %10.4 gerilemeye dönüşmüştür.  

 

Özellikle 2001 yılında makine ve teçhizat üretiminin  -%20.5 ve taşıt araçları 

üretiminin -% 45.2 oranında gerileme göstermesi sektörel olarak Bursa-Kocaeli-

Adapazarı yörelerinde depresyonist etki yaratmıştır.105 

                                                 
104 www.tbb.org.tr . 
105 İlker Parasız, Enflasyon, Kriz, Ayarlamalar: Dünyada ve Türkiyede Kalkınma 
Makroekonomisi Sorunları, Bursa: Ezgi Kitabevi: Ağustos 2002, s. 520-521.  
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Sanayi sektörü katma değeri 2002 yılı genelinde %9.4 artışın ardından 2003 

yılının ilk dokuz aylık dönemine göre % 6.8 artmıştır. 2003 yılında ekonomik  

programın kararlılıkla uygulanması sonucunda iktisadi temellerin güçlenmesi, 

ekonomiye duyulan güvenin artmasını sağlamıştır. Buna bağlı olarak faiz oranlarının 

geçen yıla göre azalması ve özel firmaların gerek yurt içi gerekse yurt dışı mali 

kaynaklardan daha uygun koşullarda yararlanmaya başlaması, sanayi sektörü katma 

değerini ve üretimini oldukça olumlu etkilemiştir.106 

 

3. Emek Kesimi 
 

2001 de yaşanan ekonomik krizle birlikte “geleneksel işsizlik” sorununa 

emek kesiminin sosyal haklar ve ücretler yönünden daha iyi durumda olduğu 

sektörlerde istihdam edilen, sigortalı, iş yasalarına tabi, sendikalı ve hatta yüksek 

nitelikli işçilerin işsizliği önemli bir problem olarak ortaya çıkmıştır.  

 

Bu anlamda yaşanan krizlerin işgücü piyasasına olan etkisi daha çok hizmet 

sektörü içinde yaşanmıştır. Modern hizmet sektörlerinde, özellikle finans sektöründe 

çalışan beyaz yakalı ve vasıflı bilgi işçilerinin işsiz kaldıkları gözlenmektedir. 

Türkiye’de geleneksel sektör çalışanları bir anlamda işsizlik problemine alışık 

olmalarına karşın, modern sektör işsizleri işsizliğin gelir sorunlarını aileleriyle 

birlikte en ciddi şekilde yaşayan insanlar olmuşlardır. 

 

Türkiye’de hane halkı işgücü anketlerine göre, 2000 yılında işsizlik oranı 

yüzde 6.6 iken, bu oran 2001 yılının aynı döneminde % 8.6’ya yükselmiş, 2002 

yılının aynı döneminde ise % 11.8’e yükselmiştir. Bu oranlar, alınan istikrar 

tedbirlerinin işsizliğin düzeyi üzerinde kısa dönemli olarak olumlu etkisinin 

bulunmadığını göstermektedir. Özellikle eğitimli işgücünün işsizlik oranlarının bu 

dönemde hiçbir dönemde olmadığı kadar artmış olması da bir başka gösterge 

olmaktadır.107  

 

                                                 
106 TCMB 2003 yıllık raporu. Sayfa 24. 
107 Cem Kılıç, “Türkiye’de İşgücü Piyasası ve Kriz”, Kriz ve IMF Politikaları, der. Ömer Faruk 
Çolak, İstanbul: Alkım Yayınevi, 2002, s.222. 
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“Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı” iki yılı aşkın bir süre ile büyük bir 

kararlılıkla uygulanmıştır. 25 Nisan 2001 tarih 4651 sayılı yasa değişikliğinin 

sağladığı daha bağımsız statüyle Merkez Bankası enflasyonla mücadelede daha 

başarılı sonuçlar elde etmeye başlamıştır. 2003 yılında enflasyon (TÜFE)  % 18.4’e 

gerilemiştir. Anket çalışması, 2000 ve 2001 yıllarında tarihinin en derin krizini 

yaşayan Türkiye ekonomisinin iyileşme belirtisi gösterdiği, ancak bu krizin derin 

izlerinin hala mevcut olduğu 2003 yılının ortalarında yapılmıştır. Bu izlerin ankette 

işaretlenen şıkları önemli ölçüde etkilediği de düşünülmektedir. Anketi dolduranlar 

tarafından anket  soru kağıdının üzerine düşülen notlar bu düşünceye destek 

olmaktadır. Yaşanan derin ekonomik krizden Türkiye’de toplumun hemen hemen  

her kesimi etkilenmiştir. Finans, sanayi ve emek kesimi bu krizden ağır yaralar 

almıştır. 2000-2003 döneminde Bankaların yönetimine el konmuş, sanayi kesiminde 

yüzlerce fabrika kapanmış, binlerce emekçi işsiz kalmıştır. 

 

B. Anket Kapsamında Elde Edilen Bulgular 
 
  

Posta yoluyla gerçekleştirilen anket soruları toplam 1466 kişiye sorular 

yöneltilmiş, bunların 383 tanesine yanıt alınmıştır. Bu yaklaşık % 26’lık bir 

cevaplama oranına karşılık gelmektedir. Bu süreçte yer alan detaylı bilgilere aşağıda 

yer verilmektedir.  

 
1. Örneklem 
 

  Araştırmanın evrenini finans kesimini temsil ettiği düşünülen Türkiye’de 

faaliyet gösteren bankalarda genel müdür yardımcısı ve üzerinde unvanlara sahip 583 

banka yöneticisi, emek kesimini temsil ettiği düşünülen Devrimci İşçi Sendikaları 

Konfederasyonu  (DISK) (275 kişi) ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 

(TÜRK-İŞ) (266 kişi) bölge temsilcileri, yönetim, denetim, disiplin kurulu  üyeleri, 

konfederasyonların yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerinin oluşturduğu 

toplam 541 kişi, sanayi kesimini temsil ettiği düşünülen sanayi odası yönetim kurulu, 

meclis ve meslek komitesi üyeleri (1387 kişi) oluşturmuştur. 

  



 

 

 

111

 Genel Müdür ve üstü unvan taşıyan banka mensuplarının sayısı Temmuz 

2003 itibariyle 583 olarak belirlenmiş olup bu grubun üyelerinin tamamına anket 

mektubu gönderilmiştir. Bu gruptan 219 kişi anket sorularını yanıtlamış, %38 

cevaplama oranı ile ankete katılan gruplar içinde en yüksek cevaplama oranına 

ulaşılmıştır.  

 

Sendika yöneticileri DİSK ve TÜRK-İŞ’ten seçilmiştir. Bu iki 

konfederasyonun ve üye sendikalarının yönetici sayısı 541’dir. Bu gruptan 388 kişiye 

anket yollanmış ve ancak 55 kişiden yanıt alınmıştır. Cevaplama oranı % 14’tür. 

 

       Tablo 4: Anket Bilgileri 
 

  
 
 

Araştırma 
Evreni 

 
Anket 

Mektubu 
Gönderilenler

Örneklem 
(Ankete Yanıt 

Verenler) 

Örneklem 
Hatası 

Cevaplan

ma oranı 

Banka 
Yöneticileri 

583 583 219 % 3 %38 

Sendika  
Yöneticileri 

541 388 55 %7,5 %14 

Sanayi Odası 
Yöneticileri 

1387 495 109 % 5 %22 

Toplam 2511 1466 383 %3 %26 

  

  1387 sanayi odası yöneticisinden 495’ine anket yollanmış, bunların 109’una 

cevap alınarak, %22’lik cevaplanma oranı sağlanmıştır.  

 

 Tüm gruplar birlikte ele alındığında araştırma evreni 2511, anket gönderilen 

kişi sayısı 1466, anketi cevaplayan kişi sayısı 383, cevaplanma oranı % 26 dır. Daha 

önce de belirtildiği gibi, Banka yöneticileri en çok, sendika yöneticileri ise en az 

cevaplama oranı sağlanan gruptur.  

 

 Sonuçlar genel olarak α = 0.95 güvenilirlik aralığında d= 0.03 örnekleme 

hatası içerebilecek şekilde incelenebilir. Ancak, alt gruplar açısından bu değerler 

farklılıklar göstermektedir. Örneklem hatası bankacılar için 0.03, sendikacılar için 

0.075 sanayiciler için 0.05 civarındadır. 
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2. Tercihler, TCMB’nin Bağımsızlığı ve Beklentiler 
 

 Anketin ilk bölümünde emek, sanayi ve finans kesiminin temsilcilerinin 

enflasyon ve işsizlik arasında yaptıkları tercihler ve hükümet ve merkez bankasının 

bu iki olgu arasında tercihlerini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının bağımsızlık 

düzeyini nasıl algıladıkları, bağımsız bir para otoritesini ne derecede arzuladıkları ve 

enflasyon beklentilerine ilişkin sorulara yer verilmiştir.  

  

a. İşsizlik ve Enflasyon Tercihleri 
 

Teorisyenler hükümetin sosyal refah işlevini maksimize ettiğini merkez 

bankasının ise fiyat istikrarına daha fazla önem verdiğini, kamuoyunun bu durumun 

farkında olduğunu varsayarlar. Bu varsayımların geçerli olup olmadığının test 

edilmesi için ilk üç soruda anket yapılan gruplardaki kişilerden hem kendi 

tercihlerini hem de merkez bankası ve hükümete atfettikleri tercihleri belirtmeleri 

istendi.108 Tablo 5’de grupların ortalamalarına, Tablo 6’da ANOVA sonuçlarına yer 

verilmiştir. Ankete katılanlardan enflasyon ve işsizliğe ne ölçüde önem verdiklerini 1 

ve 5 arasındaki puanlarla göstermeleri talep edilmiştir. Ayrıca hükümet ve merkez 

bankasının bu olgulara ne ölçüde değer verdiği hakkındaki düşünceleri de aynı 

ölçüler içinde değerlendirilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
108 İşsizlik ve enflasyonun  politika hedefleri olarak ne kadar önemli olduğu soruları sorulmuştu. 
Teknik nedenlerle, ankette sorulan sorular tabloda belirtilenin tersi bir ölçekte ele alınmıştır: 5 hiç 
önemsenmez, 1 çok önemsenir. Bu sebeple yanıtlar 5’ten çıkarılarak problemin çok ciddiye 
alındığının yüksek değerlerle gösterilmesi sağlanmıştır. 
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Tablo 5: Banka, Sanayi Odası ve Sendika Yöneticileri İçin Enflasyon ve 
İşsizliğin Önemi ve Politika Oluşturanların Tercihleri Hakkındaki Düşünceleria 

 

        Bankacılar        Sendikalar Sanayiciler          
    I    U   I/U    I   U   I/U     I  U   I/U 

Katılımcı  4,57  4,39 1,04  4,73  4,86 0,97   4,42   4,71   0,94 
Hükümet  3,54  3,28 1,08  3,28  1,96 1,67   3,36   2,80   1,2 
Merkez 
Bankası 

 4,61  2,53 1,82  3,58   2,08 1,72    3,96   2,56   1,55 

a 1 ve 5 arasındaki bir ölçektedir. 1=Ciddi değil, 5=Çok ciddi 
i = ekonomik politika sorunu olarak enflasyona verilen önem 
u= ekonomik politika sorunu olarak işsizliğe verilen önem 
 

 Tablo 5’te yer alan bilgiler ve Tablo 6’daki ANOVA sonuçlarına göre her üç 

sosyoekonomik kesim de enflasyonu çok önemli bir sorun olarak algılamaktadır. 

Ancak, Tablo 6’daki ANOVA sonuçlarına göre sendika yöneticileri ve sanayiciler 

kendi sosyoekonomik çıkarlarına uygun olarak işsizliği bankacılara  göre daha ciddi 

bir sorun olarak görmektedirler. Bu durum merkez bankasının bağımsızlığına politik 

ekonomi yaklaşımını doğrular niteliktedir. 

 

Her üç kesim de hükümetin enflasyonu işsizliğe göre daha önemli bir 

ekonomik sorun olarak gördüğünü düşünmektedir. Enflasyona hükümetin verdiği 

önemin değerlendirmesi bakımından grup ortalamaları arasında anlamlı farklılıklar 

yoktur. Ancak, ANOVA sonucuna göre hükümetin istihdam sorununa bakışıyla ilgili 

değerlendirmeleri açısından grup ortalamaları arasında önemli farklılıklar mevcuttur. 

Sendikaların hükümetin istihdam sorununa bakışını çok az ciddi bulduğu 

anlaşılmaktadır (X=1,96). Sanayiciler (X=2,8) ve bankacılar (X=3,28) ise istihdama 

verdiği önem konusunda hükümeti daha ciddi bulmaktadırlar. 

 

 Ankete katılan üç gruba göre merkez bankası da hükümet gibi enflasyona 

işsizlikten daha fazla önem vermektedir. Ancak, merkez bankası bu sorunu hem 

mutlak hem nispi olarak hükümete göre daha fazla ciddiye almaktadır. Bu da merkez 

bankasının bağımsızlığı ile ilgili modellere uygun bir sonuçtur. Ayrıca bankacılar, 

sendikacılar ve sanayicilere göre merkez bankasının enflasyonu daha fazla 

önemsediğini düşünmektedirler. Merkez bankasının istihdam sorununa bakışını her 
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üç grup da yetersiz bulmaktadır. Bankacılar ve sanayiciler merkez bankasının bu 

olguya verdiği  önem düzeyinin yetersiz olduğunu düşünürlerken, sendikalar merkez 

bankasının  her iki olguya da verdiği önem konusunda diğer gruplara göre çok daha 

kötümserdir. Bununla birlikte, sendikacılar hem enflasyon hem de işsizlik olgularını 

ciddiye alma bakımından  hükümetin merkez bankasının daha gerisinde kaldığını 

düşünmektedirler. 

Tablo 6: Banka, Sanayi Odası ve Sendika Yöneticileri İçin Enflasyon ve 
İşsizliğin Önemi ve Politika Oluşturanların Tercihleri Hakkındaki Düşünceleri 
İçin ANOVA Sonuçları109 
 

Soru Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı

Serbestlik 
Derecesi

Kareler 
Ortalaması 

F 
Anlam 

Düzeyi

1a Gruplararası 3,539 2 1,77 2,521 0,082

 Gruplariçi 264,608 377 0,702  

 Toplam 268,147 379   

1b Gruplararası 13,145 2 6,573 10,37 0,000*

 Gruplariçi 235,692 372 0,634  

 Toplam 248,837 374   

2a Gruplararası 4,056 2 2,028 1,794 0,168

 Gruplariçi 426,091 377 1,308  

 Toplam 430,147 379   

2b Gruplararası 77,633 2 38,817 29,67 0,000*

 Gruplariçi 491,850 376 1,308  

 Toplam 569,483 378   

3a Gruplararası 61,451 2 30,726 29,99 0,000*

 Gruplariçi 384,117 375 1,024  

 Toplam 445,569 377   

3b Gruplararası 9,715 2 4,858 3,461 0,032*

 Gruplariçi 519,341 370 1,404  

 Toplam 529,056 372   

 
 
                                                 
 
109 Bu bölümdeki ANOVA sonuçları %5 lik anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. (*) işareti, grup 
ortalamaları arasındaki farklılıkların 0.05 düzeyinde anlamlı olduğunu göstermektedir. 
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b. TCMB’nin Bağımsızlığı Hakkındaki Düşünceler ve Enflasyon Beklentileri 
 

Her üç kesimin de merkez bankasının enflasyonu hükümete göre daha ciddi 

bir problem olarak gördüğüne inandıkları yukarıda belirtilmişti. Teoriye göre para 

politikasında güç hükümetten ziyade merkez bankasındaysa (kamuoyunun 

düşüncesine göre) bu durumda enflasyon beklentileri de daha düşük olacaktır. Bu 

sebeple para politikası anlaşmazlıklarında son sözü kimin söylediği hakkındaki 

düşünceleri ankete katılanlara soruldu. 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası Yasasının 25.4.2001 tarih 4651 sayılı yasayla değiştirilen 4. maddesinde 

Bankanın fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikasını ve kullanacağı 

para politikası araçlarını doğrudan kendisinin belirleyeceği net bir şekilde ifade 

edilir. Öte yandan aynı maddenin II. Fıkrasının (b) bendine göre banka hükümetle 

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

etmekle birlikte, para politikasının uygulanmasında tek sorumludur. Ayrıca 4. 

maddenin I. Fıkrasının (b) bendinde Merkez Bankasına Hükümetle 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 görevi verilmiştir. 

Özetle para politikasının hazırlanması, uygulanması, faiz oranlarının belirlenmesinde 

merkez bankası açıkça yetkilendirilmişken, kur rejimi hükümetle ortak olarak 

belirlenecektir. Ayrıca, 25 Nisan 2001 tarih ve 4651 sayılı yasa değişikliğiyle artık 

Hazinenin Merkez Bankasından avans alması da mümkün olmayacaktır.  

 

Merkez Bankasının para politikasında daha fazla söz sahibi olmasını sağlayan 

bu yasal değişikliklere karşın, halen banka yöneticilerinin %55’i, sendika 

yöneticilerinin %76’sı ve sanayicilerin de %60’ı para politikasında son sözü 

hükümetin söylediğine inanmaktadır. Teoriye göre, kamuoyunda para politikasında 

merkez bankasının söz sahibi olduğu düşüncesi hakimse bu durum düşük enflasyon 

beklentisi yarattığı için, elde edilen bu sonuç ilk bakışta Türkiye için enflasyonla 

mücadele açısından dezavantajlı bir durum olarak gözükmektedir. 

  

Bu aşamada değerlendirilmesi gereken çok önemli bir konu teorinin 

öngördüğü şekilde bankanın bağımsız olduğunu düşünenlerin enflasyon 
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beklentilerinin düşük olup olmadığıdır. İlk olarak her grubun 2003 yılı enflasyon 

beklentileri için tüketici fiyatları ile ilgili beklentilerine bakıldı. Buna göre genelde 

olduğu gibi bankacıların beklentisi % 24,40 la daha iyimser olup, sendikacıların daha 

kötümser % 31,96 ve sanayicilerin % 26,23 olarak belirlenmiştir. Tablo 7’de yer alan 

ANOVA sonuçları da enflasyon beklentilerinin sosyal kesimlerin temsilcilerine göre 

anlamlı düzeyde değiştiğini göstermektedir. 2003 yılı sonunda Tüketici Fiyatları 

Endeksinde % 18.4’lük bir artış gerçekleşmiştir. Bu durumda en iyimser kesim olan 

bankacıların beklentileri gerçekleşen enflasyondan % 6 en kötümser grup olan 

sendikacıların beklentilerinden % 13.56 daha yüksektir. Öte yandan, sendikacıların 

anket kağıtları üzerine düştükleri notlardan ve yapılan telefon görüşmelerinin 

ışığında, bu grubun tüketici fiyat artışını özellikle gıda fiyatları gibi çok temel bazı 

maddelerin fiyatlarındaki yükselme olarak algıladıkları ve bu sebeple de  fiyat 

artışlarını diğer gruplara göre yüksek düzeyde bekledikleri düşünülmektedir. 

 

Tablo 7: Sosyoekonomik Güçlerin Temsilcilerinin Enflasyon Beklentisi İle İlgili 
ANOVA sonuçları 
 
Soru Varyansın 

Kaynağı 
Kareler 
Toplamı

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalamas

ı

F Anlamlılık 

Seviyesi
6 Gruplararası 2434, 24 2 1217,12 19,655 ,000*

 Gruplariçi 22354,37 361 61,923  

 Toplam 24788,62 363  

 

 İkinci olarak teoride öngörüldüğü gibi merkez bankasının bağımsız olduğunu 

düşünenlerin enflasyon beklentilerinin düşük olup olmadığına  bakıldı. Teoriye göre 

ankete verdikleri yanıtta hükümet ve merkez bankasının anlaşmazlığa düşmesi 

halinde son sözü merkez bankasının söylediğini düşünenlerin enflasyon beklentileri 

daha düşük olacaktır. Burada öncelikle grupların tümü birlikte ele alındı ve ANOVA 

uygulandı. Son sözü hükümetin söylediğini düşünenlerin enflasyon beklentilerinin 

ortalaması % 26,8, Merkez Bankası olduğunu düşünenlerin ortalaması %25,70 ve bu 

konuda bilgisi olmayanların ortalaması % 26,2 şeklinde birbirine çok yakın değerler 

ortaya çıkmıştır. Tablo 8’de yer alan ANOVA bilgilerine göre bu üç ayrı düşünceye 

sahip kesim arasında enflasyon beklentileri bakımından anlamlı bir fark yoktur. 
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 Aynı inceleme sendikacılar,bankacılar ve sendikacılar için ayrı ayrı olarak da  

yapıldı. Gruplar içinde de merkez bankasının bağımsız olduğuna inananların 

enflasyon beklentilerinin düşük olduğunu ileri süren kuramsal yaklaşıma uygun bir 

sonuç alınamamıştır.  

  

Tablo 8: Para Politikasında Son  Sözü Kimin Söylediği Hakkında Farklı 
Düşünceleri Olanların Enflasyon Beklentileri İçin ANOVA sonuçları 
 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

F P

Gruplararası 52,069 2 26,035 0,375 ,688

Gruplariçi 24664,05 355 69,476  

Toplam 24716,12 357  

 

Ankete katılanlardan merkez bankasının bağımsızlığını derecelendirmeleri 

istendi. Elde edilen ortalama değerler bankacılar için 3,45, sendikacılar için 2,31 ve 

sanayiciler için 3,02 olup, gruplar arasında anlamlı düzeyde farklı ve enflasyonla 

mücadele için yetersiz bir temel oluşturmaktadır. Bu değerlendirmeye ilişkin 

ANOVA sonuçları Tablo 9’da yer almaktadır.  

 

Tablo 9: Merkez Bankasının Bağımsızlığının Derecelendirilmesi ANOVA 
Sonuçları 
 
Soru Varyansın 

Kaynağı 
Kareler 
Toplamı

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

F P 

10 Gruplararası 60,628 2 30,314 36,72 ,000

 Gruplariçi 311,955 378 0,825  

 Toplam 372,583 380  

 

Öte yandan ankete katılanların tümü için bu derecelendirmeyle merkez 

bankasının bağımsızlığına atfedilen değerle enflasyon beklentisi arasındaki 

korelasyon da analiz edilmiş düşük değerli negatif bir korelasyon elde edilmiştir. Bu 

analize ilişkin sonuçlar Tablo 10’da yer almaktadır. 
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Tablo 10: Enflasyon Beklentisi ve Merkez Bankasının Bağımsızlığına Atfedilen 
Değer Arasındaki Korelasyon 
 

 Soru 6 Soru 10 

Soru 6 Pearson 

Korelasyon 

1 -,255* 

 İki taraflı 

Anlamlılık 

, ,000 

 N 364 364 

Soru 10 Pearson 

Korelasyon 

-,255* 1 

 İki taraflı 

Anlamlılık 

,000  

 N 364 381 

* 0.01 düzeyinde (iki taraflı) anlamlıdır. 

 

Ankete katılanlara onlara göre para politikasında anlaşmazlık durumunda son 

sözü kimin söylemesi gerektiği de soruldu. Bu soruya verilen  cevaplar politik 

ekonomi yaklaşımının öngörülerine uygun bir sonuç vermektedir. Bankacıların % 

79’u para politikasında son sözü merkez bankasının söylemesi gerektiğini 

düşünürlerken, sendikacılar ve sanayiciler %62 ve % 64’lük oranlarla politik 

ekonomi yaklaşımının öngördüğü gibi merkez bankasının bağımsızlığına daha  soğuk 

bakmaktadırlar. 

  

Merkez bankasının zaman içinde gittikçe daha bağımsız olup olmayacağı 

sorusuna bu sorunun yanıtında da bankacılar % 71 yine “evet” yanıtıyla daha iyimser 

bir çizgi tuttururlarken sanayicilerin %56’sından sendikacıların ise sadece 

%41,8’inden “evet” yanıtı alınabilmiştir. 

 

Kasım 2000 ve Şubat 2001 de yaşanan krizlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankasının rolü konusunda çeşitli görüş ve eleştiriler mevcuttur. Özellikle Kasım 

2000 krizinde IMF’nin koymuş olduğu yanlış teşhisler neticesinde Merkez 

Bankasının müdahalede geç kaldığı, piyasaya likidite vermeyi sürdürerek krizi 
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önleyebilecek olduğu halde bunu yapmayarak krizi daha da tırmandırdığı eleştirileri 

vardır.110 Ancak, Cukierman ve diğerlerine göre kriz döenmlerinde bankacılık 

sistemini kollamak gibi fiyat istikrarını sağlama amacıyla çelişen amaçlar bankanın 

bağımsızlığını olumsuz yönde etkilemektedir.111 Bu soru kendilerine yöneltildiğinde, 

üst düzey banka yöneticilerinin % 90’ı temsil ettikleri çıkar grubunun beklentilerine 

uygun olarak merkez bankasının ekonomik krizlerde likidite sorunlarının çözümünü 

giderecek politikalar izlemesinden yanayken şaşırtıcı bir şekilde sendikacıların % 

61,8 ve sanayicilerin %68,8 gibi büyük bir çoğunluğu da böyle bir politikaya destek 

vermektedir. Buna paralel olarak da Bankacıların sadece % 7,3’ü, sendikacıların % 

36,4’ü, sanayicilerin %21,1’i bu tür politikanın merkez bankasının bağımsızlığını 

engellediği düşüncesindedir. 

 

Cukierman ve diğerlerine göre merkez bankası başkanının kişiliği bankanın 

bağımsızlığını etkileyen başka bir etmendir.112 Türkiye örneğinde yakın dönemde 

başkanlık yapan Rüştü Saraçoğlu’nun profesyonel, akademik kariyeri ve karizmatik 

özelliklerinin bankanın daha bağımsız olduğu izlenimi yarattığı yaygın bir 

düşüncedir. Bu çerçevede ankete katılanlara, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

Başkanlığına atanan kişinin profesyonel özelliklerinin merkez bankasının 

bağımsızlık düzeyini etkileyip etkilemediği de soruldu. Bankacıların %78’i, 

sendikacıların % 63,6’sı ve sanayicilerin % 67,9’u bu soruya “evet” yanıtı 

vermişlerdir. 

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 25.04.2001 tarih 4651 sayılı yasa ile 

daha bağımsız bir yasal statüye kavuşmuştur. Bu yasanın Türkiye Büyük Meclisince 

onaylanmasında toplumun geniş bir kesiminin enflasyona karşı tavır alması ve 

hükümet ve yasama kuramının bunu dikkate alması mı en önemli rolü oynamıştır? 

Yoksa, Türkiye’ye kredi veren uluslararası kuruluşların ya da Avrupa Birliği’ne 

geçiş süreci ya da 2000 ve 2001 krizinde ağır kayıplara uğrayan bankacılık kesiminin 

baskıları mı ön plana çıkmıştır? 

  

                                                 
110 Seçil Uyar, Bankacılık Krizleri, Bankacılık Krizleri, Ankara Ziraat Matbaacılık A.Ş.,2003, s. 134. 
111Cukierman, Webb, Neyaptı, a.g.m., 357. 
112Cukierman, Webb, Neyaptı, a.g.m., 361. 
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Her üç sosyoekonomik grup da (Bankacıların %88.2 si, Sendikacıların %71.7 

si ve sanayicilerin % 65.1’i) bu yasanın Türkiye Büyük Meclisinden geçmesinin  en  

önemli sebebinin IMF ve Dünya Bankasının baskısı olduğunu belirtmişlerdir. Öte 

yandan bu yasanın geçmesinde toplumun geniş bir kesiminin enflasyona karşı tavır 

almasının en önemli rolü oynadığı seçeneğini işaretleyenlerin yüzdesinin çok düşük 

olması (bankacılar için % 1.4, sendikacılar için %3.8, sanayiciler için %2) Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankasının kurumsal yapısındaki bu değişikliğin bir kamuoyu 

konsensüsü sonucunda gerçekleşmediğini göstermektedir. 

 
3. TCMB’nin Güvenilirliği 

 

Anket  Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük ekonomik krizini takip eden 

yıl ortasında yapıldı. Ekonomi yönetimine olan güvenin sarsıldığı bu dönemde 

sosyoekonomik güçler nezdinde merkez bankasının güvenilirliğinin ne düzeyde 

olduğunun değerlendirilmesi bankanın bağımsızlığı ve para politikasını 

sürdürmekteki etkinlik kapasitesinin değerlendirilmesi bakımından önemlidir. Bu 

konuda sorulan altı sorudan ikisi merkez bankasının ve hükümetin Şubat 2001 

krizinden ne ölçüde sorumlu olduğu yönündeydi. 

 

  Ankete katılanlar 1 hiç sorumluluğu olmadığını, 5 tamamen sorumlu 

olduğunu göstermek üzere belirlenen ölçekte merkez bankasının sorumluluğunu 

ortalama olarak 3.41 (bankacılar için 3.39, sendikacılar için 3.21 ve sanayiciler için 

3.56)  civarında belirlemişlerdir. Tablo 11’de görülen ANOVA testi gruplar arasında 

anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir. Buna karşın gruplar hükümetin krizde 

daha fazla sorumluluğu olduğunu düşünmektedirler (Ortalama 4.38). Ancak TUKEY 

testi sonucuna göre sendikacılar (grup ortalaması = 4.04) ve sanayiciler (grup 

ortalaması = 4.53) ortalamaları arasında (p=0.009) anlamlı bir fark mevcuttur. 

Bankacılar içinse bu ortalama 4.39 dur. 
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Tablo 11: 2001 Krizinde Merkez Bankasının ve Hükümetin Sorumluluğu ile 
İlgili ANOVA Sonuçları  
 
Soru  Varyansın 

Kaynağı 
Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

F P 

16 Gruplararası 4,45 2 2,225 1,775 0,171

 Gruplariçi 463,792 370 1,253  

 Toplam 468,241 372   

17 Gruplararası 8,765 2 4,383 4,434 0,012*

 Gruplariçi 370,613 375 0,988  

 Toplam 379,378 377   

 

 Banka Hükümetle birlikte 2003 yılı başında Tüketici Fiyatları artış hızını 

%20’ye düşüreceğini ilan etmiştir. Yıl sonunda bu oran % 18.4 olarak 

gerçekleşmiştir. Banka en önemli hedefi olan fiyat istikrarını sağlama amacına 

ulaşmada önemli bir başarı sağlamıştır. Ancak, yukarıda da belirtildiği gibi grupların 

Temmuz 2003 itibariyle enflasyon beklentileri merkez bankasının hedeflediğinden 

en az ortalama altı puan daha yukardadır. 

 

Ankete katılanlara merkez bankasının 2003 yılı başında belirlediği hedeflere 

ulaşabileceğine ne ölçüde inandıkları sorulduğunda düşük ortalamalar elde edilmiştir. 

Bankacılar yine en iyimser grup olarak 3.73, sanayiciler 3.39 ve sendikacılar yine 

kötümserliklerini koruyarak 2.59 ortalama ile inanç düzeylerini ifade etmişlerdir. 

Tablo 12’de yer alan ANOVA testi üç grup arasında da anlamlı farklılıklar olduğunu 

ortaya koymaktadır.  
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 Tablo 12: Merkez Bankasının Hedeflerine Ne Ölçüde Ulaşabileceği Hakkında 
ANOVA Sonuçları 
 
Soru Varyansın 

Kaynağı 
Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

F P 

18 Gruplararası 56,67 2 28,335 39,721 ,000*

 Gruplariçi 267,51 375 0,713  

 Toplam 324,18 377   

 
 

Gruplar bankanın hedeflerine ulaşacağına tamamen inanmamalarının 

nedeninin hem TCMB’nin para politikasını yürütmedeki eksikleri hem de bankanın 

dışındaki politik ve ekonomik etmenler olduğunu belirtmektedirler. Bu 

değerlendirmelere ilişkin sonuçlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır 

 

Tablo 13: Grupların TCMB’nin 2003 hedeflerine ulaşabileceğine tam olarak 
inanmamalarının sebepleri 
  
 Bankacılar Sendikacılar Sanayiciler 

TCMB’nin 
eksiklikleri 

    % 4.4    % 4.4     %    2.7

TCMB Dışındaki 
Etmenler 

     % 62     % 44.4      % 44.6

İkisi Birlikte     %  33.6      % 51.1       % 52.7

 
 

Gruplar TCMB’nin hedeflerine ulaşabileceğine tam olarak inanmasalar bile 

ekonomik tahminleri de içeren raporlarını diğer kurumların raporlarına göre daha 

inandırıcı bulmaktadırlar (Bankacılar için %74.5, Sendikacılar için %34.6 ve 

sanayiciler için %46.6’lık oranlarla)  

 
4. TCMB’nin Şeffaflığı 
 

Merkez Bankasının Bağımsızlığının tamamlayıcı iki unsurundan biri hesap 

verebilme (accountability) diğeri de şeffaflıktır (Transperency). Şeffalık merkez 

bankasının davranışlarının nedenlerinin kolayca anlaşılabilmesidir. Bu çerçevede 
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ankete katılanlara Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının para politikası ile ilgili 

kararlarının dayandığı sebepleri ne ölçüde anlayabildikleri soruldu. Ayrıca bir 

karşılaştırma etmeni olarak hükümetin ekonomi ile ilgili olarak aldığı kararların 

dayandığı sebeplerin de ne ölçüde anlaşıldığı sorusu da gruplara yöneltildi.   

  

Merkez bankasının ne ölçüde anlaşıldığı sorusuna verilen yanıtlarda 

bankacılar 3,85, sendikacılar 2,51 ve sanayiciler 2,93 düzeyinde bir ortalama 

tutturmuşlardır. Öte yandan hükümetin şeffaflığı ile ilgili soruya verilen cevapların 

ortalaması 3,40, 2,93 ve 2,72dir. 

  

Buna göre bankacılar ve sanayiciler merkez bankasını daha şeffaf bulurken 

sendikacılar hükümeti daha şeffaf bulmaktadırlar. Bankacılar merkez bankasını en 

şeffaf bulan gruptur. Bunda finans kesiminin merkez bankası ile daha içli dışlı 

olmasının rol oynadığı düşünülmektedir. Bu değerlendirme ile ilgili ANOVA 

sonuçları Tablo 14’de yer almaktadır. 

 

Tablo 14:Merkez Bankasının ve Hükümetin Şeffaflığı İle İlgili ANOVA 
sonuçları 

 
Soru  Varyansın 

Kaynağı 
Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

F P 

21 Gruplararası 111,442 2 55,721 57,532 ,000*

 Gruplariçi 365,34 377 0,969  

 Toplam 476,576 379   

22 Gruplararası 36,197 2 18,099 13,238 0,000*

 Gruplariçi 515,411 377 1,367  

 Toplam 551,608 379   
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5. Temel Makroekonomik Görüşler 
 

Bu aşamada ankete katılanların enflasyon konusunda Keynesyen ya da klasik 

görüşlere yakınlığı ele alınmak istendi. Keynesyen ekonomi anlayışına göre 

enflasyon tam istihdam düzeyinde toplam harcamaların toplam talebi aşması 

sonucunda ortaya çıkar. Klasik görüşe göre enflasyon parasal bir olaydır ve para 

arzındaki aşırı artışların  bir sonucudur. Ankete katılanlardan Türkiye’de son 30 yılda 

yaşanan enflasyonun en önemli kaynağının ne olduğunu belirtmeleri (kamu 

harcamalarındaki artış, parasal genişleme, döviz kuru ve beklentiler arasında bir 

tercih yapmaları) istendiğinde kamu harcamalarındaki artışa işaret etmişlerdir. 

(Bankacılar %89.9, sendikacılar % 46.5, ve sanayiciler % 88.4). Öte yandan 

sendikacıların parasal genişleme (%25,6) ve döviz kuru artışlarını da (% 23,3) 

enflasyona yol açan en önemli sebeplerden göstermeleri de anlamlıdır. 

  

Öte yandan ankete katılanların büyük bir çoğunluğu enflasyonsuz büyümenin 

sağlanabileceği görüşündedir (Bankacıların %84,3’ü, Sendikacıların %85,5’i ve 

sanayicilerin % 88,4’ü). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

125

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

MERKEZ BANKASININ BAĞIMSIZLIĞI VE ENFLASYON: 

TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

 

Merkez bankasının bağımsızlığı ilgili olarak pek çok ampirik araştırma 

yapılmıştır. Bu çalışmaların bir kısmına birinci bölümde yer verilmişti. Çalışmaların 

en kapsamlısı CWN tarafından, Türkiye’yi de içine alan, çok sayıda ülkeden oluşan 

bir veri seti ile gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgili pek çok ampirik çalışmanın 

sonucunda olduğu gibi bu çalışmanın sonucunda da araştırmacılar merkez bankasının 

bağımsızlık düzeyi arttıkça enflasyon düzeyinin düştüğü ve enflasyon 

değişkenliğinin azaldığı sonucuna varmışlardır. 

 

Bu bölümde TCMB’nin bağımsızlığı ile enflasyon arasındaki ilişkiyi 

değerlendirmek üzere kullandığı değişkenlerden faydalanılarak zaman serisi analizi 

gerçekleştirilecektir. Bahsi geçen değişkenler yasal endeks, başkan değişim oranı, 

enflasyondur. Çalışma 1211 Sayılı Merkez Bankası Yasasının  yürürlüğe girdiği 

1970 yılı ile 2003 yılı arasındaki dönemi kapsamaktadır. 

 

 Benzer bir çalışma Panagioditis ve Triempella tarafından Yunanistan için 

gerçekleştirilmiştir.113 Bu çalışmada yazarların yaklaşımlarından yararlanılmıştır. 

  

I. MERKEZ BANKASININ BAĞIMSIZLIĞI İLE İLGİLİ ÖLÇÜMLER 
 

 Bu bölümde merkez bankasının bağımsızlığını ölçmede  iki ana kriter 

kullanılacaktır. Bunlardan birisi yasal bağımsızlık endeksi diğeri ise başkan 

değişikliği (gerçek bağımsızlık) oranıdır. Bu kriterlerin Türkiye’deki enflasyonla 

ilişkisi değerlendirilecek ve elde edilen sonuçlar değerlendirilecektir. 

 

 

 

                                                 
113 Theodore Panagioditis, Afroditi Triampella, “Central Bank Independence and Inflation: Case of 
Greece”, www.shef.ac.uk./economics/discussionpapers2001/2001-02.pdf, 24.07.2004. 
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A. Yasal Bağımsızlık 
 

 Bu çalışmada Türkiye için yasal bağımsızlık endeksi CWN’de formüle 

edildiği gibi düzenlenmiştir. Burada sadece 1211 sayılı TCMB yasasında yazılı olan 

metinler kullanılmış ve yasa koyucunun merkez bankasına sağlamayı düşündüğü 

bağımsızlık düzeyi üzerine yoğunlaşılmıştır.  

 

 Bu çerçevede CWN’in çalışmasında yer alan ve ilk bölümde ayrıntıları 

açıklanan kriterler çerçevesinde yasal bağımsızlığı etkileyen unsurlar ele alınmıştır. 

Bu unsurlar a) Başkanın Görevlendirilmesi ile İlgili Düzenlemeler b) Para 

Politikasının Formülasyonuna ilişkin düzenlemeler c) TCMB’nin hedeflerine ilişkin 

düzenlemeler d) Hükümete Borç Verme İle İlgili Kısıtlamalara İlişkin Düzenlemeler, 

şeklinde ifade edilebilir. 

 

 Bu dörtlü ayırımda yasal bağımsızlığın belirlenen 16 değişkeni için 0 (en 

düşük bağımsızlık düzeyi) ve 1 (en yüksek bağımsızlık düzeyi) arasındaki bir ölçekte 

sayısal kodlama yapılmıştır. Kodlamalara ilişkin açıklamalar ve bunlara endekste 

verilen ağırlıklar 3 nolu ekte, aynı ölçek esas alınarak 1211 Sayılı TCMB Kanununun 

1970 ile 2003 arasında yıllar itibariyle aldığı aldığı endeks değerleri ise 4 nolu ekte 

verilmiştir. 

 

B. 1211 Sayılı Yasadaki Değişikliklerin CWN’nin Oluşturduğu Yasal Endeks 
Değerlerine Yansıtılması  
 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının temel görev ve yetkileri ile sahip 

olduğu parasal kontrol araçları ve bu araçların kullanımına ilişkin yöntem ve kurallar 

1211 sayılı “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yasası” ile belirlenmiştir. Söz 

konusu yasa Türkiye Büyük Millet Meclisince 14.01.1970 tarihinde kabul edilmiş, 

26.01. 1970 tarih ve 13409 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve yayın tarihinde de 

yürürlüğe girmiştir. 
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1. Başkanın Görevlendirilmesi ile İlgili Kriterler: 
 

 1a) Başkanın Görev Süresi: 1211 sayılı yasanın ilk şeklinde 25. Maddenin 1. 

fıkrasında Başkanın (Guvernörün) görev süresi 5 yıl olarak belirlenmiş, bu sürenin 

sonunda yeniden atanabilmesine olanak sağlanmıştır. Bu düzenleme çerçevesinde 

Cukierman ve diğerlerinin oluşturduğu endeks hesaplamasında kullanılmak üzere 

belirlenen sayısal kodlamanın değeri 0,50 olmaktadır. 

 

 Başkanın görev süresi 18.05.1987 tarih 281 sayılı Yasa Hükmünde 

Kararname ile 3 yıla indirilmiştir.114  Bu durumda CWN endeksinin hesaplanmasında 

kullanılan sayısal kodun değeri 0 olmaktadır. 
 

 Görev süresini kısaltmanın mahsurlarının anlaşılması üzerine 19.04.1990 

tarih 422 sayılı KHK ile bu süre yeniden 5 yıla çıkarılmıştır.115 Böylece sayısal 

kodun değeri yeniden 0,50’ye yükselmiştir. 
 

 1b) Başkanın Atanma Usulü: 1211 sayılı yasanın 25. Maddesinin ilk şeklinde 

Başkanın “Banka Meclisinin teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı” ile atanması 

öngörülmüş olup, CWN endeksi için kullanılacak sayısal kodlamanın değeri 0.75 tir. 

Ancak, yine 18.05.1987 tarih 281 sayılı KHK ile bu prosedür terk edilmiştir. Yeni 

düzenleme ile Başkanın üçlü kararname ile atanması ön görülmüş (Cumhurbaşkanı, 

Başbakan, ve Ekonomiden Sorumlu Devlet bakanı), atama şekil itibariyle politik bir 

görev haline getirilmiş, CWN endeksi için kullanılan sayısal kod değeri 0,25’e 

gerilemiştir. Başkanı atama yetkisi 26.10.1990 tarih, 3670 sayılı yasanın 10. maddesi 

ile yapılan bir değişiklikle Bakanlar kuruluna devredilmiş ama sayısal kodlamanın 

değeri yine de 0,25 olarak kalmıştır.116 

 

 1c) Görevden Alınma Usulü:  Yasanın 28. Maddesinin ikinci fıkrasında, 

Başkanın görevden alınması, para politikası ile ilgili olmayan belirli hallerin 

                                                 
114 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ve Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlgili bazı Yasalarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında KHK  Resmi Gazete, 19490; 17.06.1987.  
115 1211 Sayılı Yasa ile 2547 Sayılı Yasada Değişiklik Yapılması ve Kadın Statüsü ve Sorunları 
Başkanlığının Kurulması Hakkında KHK, Resmi Gazete,  20498; 20.04.1990. 
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gerçekleşmesi koşuluna bağlanmış olup, CWN endeksi için kullanılan sayısal 

kodlamanın değeri 0,83’ tür. 
 

 1d) Başka  Görev Alıp Almama:  27. Maddenin son fıkrasında; Başkanın 

bakanlar ve müsteşarlar düzeyindeki bakanlıklar arası komite toplantılarında görev 

alabileceği belirtilmektedir. Başkanın bu hüküm çerçevesinde yürüttüğü görevlerin 

tipik örneği “Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu” üyeliğidir. Maddenin hükmettiği 

hususlar merkez  bankası başkanını hükümete bağımlı kıldığı için sayısal kodlamanın 

aldığı değer 0’dır. 

 

2. Para Politikasının Belirlenmesine İlişkin Kriterler 
 

 2a) Para Politikasını Kimin Belirlediği:  1211 sayılı yasanın ilk şeklinde 4. 

Maddenin Bankanın temel görevlerine ilişkin I. Fıkrasının 5. bendinde “Hükümet 

gerektiğinde para ve krediye ilişkin tedbirlerin alınmasında Bankanın görüşünü alır” 

hükmüne yer verilmiştir. Bu durumun sayısal kodlama değeri 0,33’tür. 
 

Sonraki değişikliklerle bu hükümler yumuşatılarak, merkez bankasının para 

politikasının belirlenmesindeki rolünün sınırlı da olsa arttırıldığı görülmektedir. Bu 

konudaki önemli ve sayısal kodlamayı etkileyen değişiklik 28.05.1986 tarihinde 

kabul edilen 3291 sayılı yasayla yapılmıştır117. Burada yapılan düzenlemede 1211 

sayılı yasanın 4. Maddesinin II numaralı paragrafının (b) bendinde “Banka, para-

kredi konularında karar alma ve bu yasayla kendisine verilen yetkiler çerçevesinde 

hükümete öneride bulunma yetkisine haizdir” hükmüne yer verilmiştir. Bu hükmün 

sayısal kod değeri 0,67’dir. 
 

25.04.2001 tarihinde kabul edilen 4651 sayılı yasayla 1211 Sayılı Yasanın 4. 

Maddesinin 3. Fıkrasının II. bendinin (b) alt bendinde “Banka, hükümetle birlikte 

enflasyon hedefini tespit eder, buna uyumlu olarak para politikasını belirler. Banka, 

                                                                                                                                           
116Kadının Statüsü ve Sorunları  Genel Müdürlüğünün Kurulması ile 14.01.1970 Tarihli ve 1211 
Sayılı 04.01.1981 tarihli ve 2547 Sayılı Yasalarda Değişiklik Yapılması Hakkında 422 Sayılı 
KHK’nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Yasa, Resmi Gazete, 20679; 28.10.1990. 
117 1211 Sayılı TCMB Yasası, 3182 Sayılı Bankalar Yasası, 2983 Sayılı Tasarrufların Teşviki ve 
Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Yasa, 2985 Sayılı Toplu Konut Yasası, 7.11. 1985 
Tarihli ve 3238 Sayılı Yasa, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Yasasında Değişiklik yapılması ve 1177 
sayılı Tütün Tekeli Yasasının Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve KİT’lerin 
özelleştirilmesi hakkında yasa, Resmi Gazete, 19126; 03.06.1986. 
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para politikasının uygulanmasında tek yetkili ve sorumludur” ifadesine yer 

verilmiştir. Burada hükümetin ve merkez bankasının para politikasındaki rolleri daha 

da açık olmakla beraber para politikasının hükümetle beraber hedeflenen enflasyon 

hedefine göre belirlenmesi söz konusu olduğundan TCMB bu anlamda tam bağımsız 

sayılamaz. Bu sebeple sayısal kodlamanın değeri yine 0,67 olarak devam etmektedir. 

 

 2b) Anlaşmazlık Durumlarında Son Sözü Kimin Söylediği Hususu:  TCMB 

yasanın ilk şeklinin 26. Maddesinin 3. fıkrasında “Başkan ile Banka Meclisi arasında 

mutabakat olmadığı takdirde, Maliye Bakanı hakemlik eder” hükmü yer almaktadır. 

Bu, anlaşmazlık durumlarında son sözü hükümetin bir üyesinin söyleyeceğinin açık 

bir ifadesidir. Bu ifadenin sayısal kodlama değeri 0,80’dir. 

 

 Öte yandan, 6.12.1984 tarihli 3098 sayılı yasanın ek maddesinde 14.01.1970 

tarih ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yasasında geçen “Maliye 

Bakanı” ifadesi “Başbakan” olarak değiştirilmiştir118. Yani artık son söz Başbakana 

geçmiştir. Buna karşın son kararı yine bir hükümet üyesi verdiği için sayısal 

kodlamanın değeri 0,80 olarak kalmıştır. 

 

 2c) Hükümet Bütçesinin Hazırlanmasındaki Rol: TCMB’nin hükümetin 

bütçesinin hazırlanması sürecinde herhangi bir rol oynamaması sebebi ile bu 

uygulamaya karşılık gelen sayısal kodlama değeri 0’dır. 

 

3. Hedefe İlişkin Kriter 

 

 1211 sayılı yasanın ilk şeklinde 4. Maddenin I. Fıkrasında Bankanın temel 

görevleri; 

a) Para ve kredi politikasını, kalkınma planları ve yıllık programlara uygun bir 

tarzda yürütmek. 

b) Hükümetle müştereken milli paranın iç ve dış değerlerini korumak 

amaçlarıyla gerekli tedbirleri almak, 

                                                 
118 1211 Sayılı TCMB Yasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Yasaya Geçici Bir Madde 
Eklenmesi Hakkında KHK’nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Yasa, Resmi Gazete, 18606; 15 Aralık 
1984.  
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c) Milli paranın hacim ve dolaşımını, bu yasa gereğince düzenlemek, 

d) Bankalara ödünç para verme işlerini, bu yasada yazılı sınırlar içinde 

yüklenmektir. 

Hükümet gerektiğinde, para ve krediye ilişkin tedbirlerin alınmasında Bankanın 

görüşünü alır. 

 

şeklindedir. 

 

4. Maddenin II. fıkrasına göre Bankanın temel yetkileri; 

 

a) Türkiye’de banknot ihracı imtiyazı tek elden Bankaya aittir. 

b) Banka kendi işlemlerinde uygulayacağı reeskont, iskonto ve faiz hadlerini 

tespit eder.  

c) Ödünç para verme işlerinde ve mevduat kabulünde alınacak ve verilecek 

azami faiz oranları ile temin edilecek sair menfaatlerin ve tahsil edilecek masrafların 

mahiyet ve azami hadlerinin ve mevduatta vade müddetlerinin  tayin ve bunların 

yürürlük zamanlarının tespiti, bankaların taahhütlerine karşı bulunduracakları umumi 

disponibilitelerin asgari oranı ile bankaların umumi disponibiliteden başka Banka 

nezdinde açılacak hususi bloke hesapta nakden tesis etmekle mükellef oldukları  

munzam karşılık ve bunlara verilecek faiz oranlarının tayini maksadıyla Yüksek 

Planlama Kurulu yoluyla Bakanlar Kuruluna teklifte bulunur. 

d) Kalkınma Planları ve yıllık programların hedeflerine uygun olarak banka 

plasmanları üzerinde keyfiyet ve kemiyet bakımından tanzim tedbirleri ittihazını ve 

umumi kredi hacmi ile umumi kredi hacmi içinde muhtelif kredi nevilerinin sektörler 

ve mevzular itibariyle tevezzü tarzını ayarlar ve taksitli satış yapan kurum ve 

kuruluşların kredi şartlarının, mali kurumlarca yapılan yatırımların  nevi ve 

miktarlarını ve verilen kredilerin şartlarının, özel sektöre mensup kuruluşlarca satışa 

çıkarılacak tahvillerin miktar, faiz ve satış şartlarının  tespitine matuf kararlar 

alabilir, 

şeklindedir. 
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Yukarıda belirtilen yasa hükümleri çerçevesinde fiyat istikrarı hedeflendiği 

gibi aynı zamanda bu hedefle uyumlu olarak istikrarlı ve kontrollü bir mali sistem de 

hedeflenmiştir. Bu tür bir hedef tanımlamasının sayısal kodlamadaki değeri 0,60 

olmalıdır. 

 

Daha sonra 28.05.1986 tarih 3291 sayılı yasayla 4. Maddenin I numaralı 

paragrafının başlığı “ Bankanın temel görevleri bu yasa hükümlerine ve ekonomik 

gelişmeye yardım etmek amacıyla.......” şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklikle  

TCMB’ye ekonomik gelişmeye yardım etmek gibi bir amaç da empoze edilmiştir. 

Doğal olarak TCMB’nin fiyat istikrarını sağlamanın yanısıra bu hedefle çelişme 

potansiyelini taşıyan bir başka amaca yönlendirilmesi Bankanın bağımsızlık düzeyini 

düşürecektir. Bu çerçevede hedefe ilişkin sayısal kodlamanın değeri 0,40 olmuştur.  

 
25.04.2001 tarihinde kabul edilen 4651 sayılı Yasayla  TCMB Yasasının 4. 

Maddesinin 1. Fıkrasında Bankanın temel amacının fiyat istikrarını sağlamak olduğu 

ifadesine yer verilmiştir119. Bunun sayısal kod değeri 1’dir. 

 

4. Hükümete Borç Vermede Kısıtlamalar  
 

4a) Avanslar : 1211 Sayılı Yasanın ilk şeklinde “Hazineye Kısa Vadeli 

Avans” Başlıklı 50. Maddede “Banka, miktarı cari yıl ödenekleri toplamının yüzde 

onbeşini geçmemek üzere hazineye kısa vadeli bir avans hesabı açar. Bu avans 

hesabına uygulanacak faiz haddi ile ekonomik durum göz önünde tutularak 

kullanılacak avans nispeti Maliye Bakanlığı (Başbakanlık) ile banka arasında 

kararlaştırılır” hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm sıkı limitler dahilinde 

gerçekleştirilen bir avans uygulamasına işaret etmekte olup, 0,67 sayısal kodlama   

değerine karşılık gelmektedir. 

Yasanın çıkışından yaklaşık 24 yıl sonra 21.04.1994 tarihinde kabul edilen 

3985 sayılı yasayla  bu kez 50. Maddede radikal bir değişikliğe gidilmiştir120. Buna 

göre “Banka, her yıl cari yıl genel bütçe ödenekleri toplamının, bir önceki mali yıl 

                                                 
119 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa, Resmi 
Gazete, 24393; 05.05.2001. 
120 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa, Resmi 
Gazete,  21915; 25.04.1994. 
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bütçe ödenekleri toplamını aşan tutarının % 12’sini geçmemek üzere Hazineye kısa 

vadeli bir avans hesabı açar. Bu oran 1996 yılı için %10, 1997 yılı için % 6, 1998 yılı 

ve müteakip yıllar için % 3’tür.” hükümlerine yer verilmiştir. Bu yeni düzenleme ile 

Hazineye kısa vadeli avans kullandırılması önemli ölçüde sınırlandırılmıştır. Bu 

kısıtlama da 0,67’lik  bir sayısal kodlama değerine karşılık gelmektedir.  

 

25.04.2001 tarihli 4651 sayılı yasayla yapılan değişiklikle 1211 Sayılı 

Yasanın Bankanın Yapamayacağı İşleri belirten 56. Maddesinde TCMB’nin 

Hazineye avans vermesi yasaklanmış, avanslara ilişkin sayısal kodlamanın değeri 1’e 

yükselmiştir. 

 

4b) Senet Karşılığı Borç Verme:  1211 sayılı yasanın 51. Maddesinin 1. 

Fıkrasında “Banka İktisadi Devlet Teşekkülleri ile İktisadi alanda faaliyet gösteren 

katma bütçeli idarelerin hammadde ve mahsul alımı ile ilgili, mevsimlik ihtiyaçları 

için düzenleyecekleri en çok dokuz ay vadeli bonolarını veya Hazine kefaletini haiz 

bonolarını iskonto edebilir ve karşılığında avans verebilir” hükmü yer almaktadır. 

Aynı maddenin 4. fıkrasında ise “Bu suretle kabul edilebilecek bonoların azami 

hadleri ile bunlara uygulanacak iskonto ve faiz hadleri Banka Meclisince 

kararlaştırılır” denilmektedir. 

 

Görüldüğü gibi senet karşılığı borç vermede bankanın yetkileri fazladır. Bu 

sebeple bu düzenlemenin sayısal kod değeri 0,67 dir. 

 

 25.04.2001 tarihli değişiklik sebebiyle devlete borç vermenin 

yasaklanmasıyla bu sayısal kodlamanın değeri 1’e yükselmiştir. 

 

 4c) Borç Verme Şartları: Yıllar boyunca bankanın en büyük borçlusu Hazine 

olmuştur. Bankanın 1211 Sayılı Yasanın 50. Maddesinde ise  avans hesabına  

uygulanacak faiz haddi ile ekonomik durum gözönünde tutularak kullanılacak avans 

nispetinin Maliye Bakanlığı (Başbakanlık) ve Banka arasında kararlaştırılacağı 

belirtilmiştir. Bu düzenlemeye karşılık gelen ve borç verme şartlarını kodlayan 

sayısal değer 0,33’tür. 
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 25.04.2001 tarihinde kabul edilen 4651 sayılı yasayla devlete borç vermenin 

yasaklanmasıyla bu kriterin sayısal kod değeri 1’e yükselmiştir. 

 

 4d) Potansiyel Borçlular: TCMB’nin potansiyel borçluları kamu ve özel 

sektör olup, bu durumla ilgili hükümler 45, 50 ve 51. Maddelerde ifade edilmektedir. 

Bunun sayısal kodlamasının değeri 0 dır. 

 

 Bu durum, 25.04.2001 tarih, 4651 sayılı yasayla değişmiş, Bankanın 

potansiyel borçlusu sadece bankalar ve Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonu olmuştur. 

Böylece ilgili sayısal kod değeri 1’e yükselmiştir.  

 

 4e) Merkez Bankasının Borç Verme Limitleri:  1211 Sayılı TCMB Yasanın 

50. Maddesinin ilk şeklinde Bankanın en büyük borçlusu olan Hazineye verilen 

avansların miktarının cari yıl bütçe ödenekleri toplamının % 15 ini geçemeyeceği 

hükme bağlanmıştır. Borç limitinin bu şekilde tanımlanmasının sayısal kod karşılığı 

0’dır. Bu durum 25.04.2001 tarih ve 4651 sayılı yasayla devlete borç verme 

uygulamasının kalkmasıyla değişmiş, ilgili sayısal kod 1’e yükselmiştir. 

 

 4f) Kredi Vadeleri: 1211 Sayılı TCMB Yasasının ilk şeklinden 25.04.2001 

tarihinde yapılan değişikliğe kadar en büyük borçlu konumundaki Hazineye verilen 

kısa vadeli avansların vadeleri 1 yılı, kamu müesseselerine verilen kredilerin vadeleri  

9 ayı, geçmemekteydi. Düzenlemenin sayısal kod karşılığı 0,67 olarak 

değerlendirilmektedir. 

 

 25.04.2001 tarihli değişiklikle devlete borç verme uygulamasının kalkması ile 

sayısal kod karşılığı 1’e yükselmiştir. 

 

 4g) Faiz Oranları: TCMB’nin verdiği kredilere ödenecek faizlerin değeri 

yasada yer almamaktadır. Yasada sadece bu faizlerin nasıl ve kimler tarafından tespit 

edileceği hususuna yer verilmiştir. Bu şekildeki bir yasal düzenlemenin sayısal 

kodlaması 0,25 tir.  
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 25.04.2001 tarihli değişiklik sebebiyle devlete borç verme uygulamasının 

kalmasıyla bu sayısal kodlamanın değeri de 1’e yükselmiştir.  

 

 4h) TCMB’nın Birincil Piyasada Hükümet Borçlanma Kağıtlarını Alıp 

Alamayacağı Hususu:  25.04.2001 tarihine kadar Bankanın, hükümet borçlanma 

kağıtlarını birincil piyasadan almasını engelleyen bir hüküm mevcut değildir. Bu 

durumun sayısal kod karşılığı 0’dır. 

 

 25.04.2001 tarih 4651 sayılı yasayla TCMB’nin Hazine ve kamu kurum ve 

kuruluşlarının ihraç ettiği borçlanma araçlarını birincil piyasadan satın alması 

yasaklanarak, bu işlem türünün TCMB Yasasının 56. Maddesinde bankanın 

yapamayacağı işlemler arasında yer alması sağlanmıştır. Bu düzenlemenin sayısal 

kodlaması 1’ dir. 
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Şekil 5: Yıllar itibariyle Yasal Endeks (1970–2003) 

 

C. Başkanın Değişim Sıklığı 
 

 Değişim sıklığı değişkeni 1989’a kadar CWN’nin çalışmasında ele alınan alt 

dönemler içinde hesaplanmıştır121. 1990–2003 için ise ayrı bir değişim oranı 

kullanılmıştır. Ele alınan dönemdeki yıllar için değişim sıklığı oranı aşağıdaki 

formülle hesaplanmaktadır: 

Ortalama Yıllık Değişim Oranı =  Başkan Değişim sayısı / Yıl Sayısı 

 Buna göre 1970-2003 arası için alt dönemler itibariyle belirlenen değişim 

oranları aşağıda gösterilmiştir.  

 1970-1971: 0,33 

 1972-1979: 0,25 

 1980-1989: 0,30 

 1990-2003: 0,25 

                                                 
121 CWN çalışmasında 1950-1989 dönemi 4 alt döneme ayrılmıştır: 1950-59, 1960-71, 1972-79 ve 
1980-89. Bu dönemler sırasıyla pek çok ülke parasının konvertibil olmadığı altın standardı dönemi, 
dolara konvertibilite dönemi, Bretton Woods sisteminin çöküşünden sonraki iki petrol şoku dönemi, 
desenflasyon ve borç krizi dönemi. Türkiye için serisi analizi yapılacak olan dönem 1970’ten (İkinci 
alt dönem) başlamaktadır. 
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D. 1970-2003 Döneminde Kur Politikaları 
 

 Enflasyon ve merkez bankasının bağımsızlığı arasındaki ilişki benimsenen 

kur politikasından etkilendiği için 1970–2003 döneminde uygulanan kur 

politikalarını da dikkate almak gerekmiştir. 

 

 1970’ten bu yana günümüze kadar Türkiye ekonomisi devamlı bir belirsizlik 

ve istikrarsızlık içinde olmuştur. Bu istikrarsızlık sürecinde farklı kur sistemleri ve 

bu sistemler içinde farklı kur rejimleri uygulanmıştır. 1970-81 döneminde sabit kur 

rejimi, 1982-1999 döneminde kontrollü kur rejimi uygulanmıştır. Ayrıca, kontrollü 

kur rejimi uygulanırken 1989 yılında tam konvertibiliteye geçilmiştir (sermaye 

hareketleri serbest bırakılarak). Bu açıdan bakıldığında kontrollü kur rejiminin 

1989’dan sonraki döneminde sermaye hareketlerinde tam serbesti uygulanmış, bu da 

ekonominin  yapısı üzerinde etkili olmuştur. 2001 yılından itibaren ise kurlar serbest 

bırakılmıştır. Bu dönemler için kukla değişkenler kullanılacaktır. Bu üç ayrı 

uygulama TCMB’nin bağımsız politika uygulamasında etkili olmuştur.  Söz konusu 

etkilerin görülebilmesi için kur politikalarının uygulandıkları dönemler ekonometrik 

analizde kukla değişkenler olarak ifade edilmiştir.  

 
E. Enflasyon 

 

Enflasyon oranları: 1963 ve 1987 bazlı TEFE endekslerinden yararlanılarak 

hesaplanmıştır. 1963 bazlı endeks 1987 yılına kadar geldiği için bu yıldan sonraki 

enflasyon oranları 1987 endeksinden yola çıkılarak hesaplanmıştır. Bu hesaplamada 

1987 yılından sonraki enflasyon oranları ile 1963 bazlı endeks değerleri 2003 yılına 

kadar götürülmüştür. Böylece, 1970’li yıllardan 2003 yılına kadar gelen enflasyon 

oranları da oluşturulan bu endekse göre hesaplanmış olmuştur. 

 

II. EKONOMETRİK ANALİZ 
 

 Bu aşamada 1970–2003 döneminde 1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankasının yasal bağımsızlık endeksi ve başkan değişim oranının enflasyon ile 

ilişkisi değerlendirilecektir. Bu ilişkinin tespiti için ekonometrik yöntemlere 

başvurulacaktır.  
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A. Kullanılan Yönteme İlişkin Bilgiler 
 

 Ekonometrik yöntem olarak zaman serisi analizi kullanılacak, bu çerçevede 

birim kök testi, eşbütünleşme (koentegrasyon) analizi, hata düzeltme, Philips–

Hansen tahmin araçları kullanılacaktır. 

 

1. Zaman Serisi Analizi 
 

 Zaman serileri stokastik ve rassal süreçler ile türemektedir. Her veri kümesi 

bu stokastik sürecin gerçekleşmesidir. Ana kütleye ilişkin çıkarsamalar yapmak için 

örneklem verisi kullanılmaktadır. Zaman serilerinde ise stokastik sürece ilişkin 

çıkarsamalar yapmak için gerçekleşen (gözlenen seriler) kullanılır. 

 

2. Birim Kök Testi 
 

Zaman serileri durağan olabilirler ya da durağan olmayabilirler. Bu farklılık 

zaman serilerinin önemli bir ayırt edici özelliğidir. Değişkenler arasında anlamlı 

ekonometrik ilişkilerin elde edilebilmesi için analizi yapılan serilerin durağan olması 

gerekir. Değişkenlere ait zaman serilerinde trend bulunuyorsa ilişki gerçek 

olmayabilir ve sahte regresyon olarak ortaya çıkabilir. Bu nedenle bir zaman 

serisinin trend bileşeni üzerinde oldukça önemli tartışmalar mevcuttur.  

 

Ortalaması ve varyansı zaman içinde değişmeyen, iki dönem arasındaki 

kovaryansı bu kovaryansın hesaplandığı dönem değil de, yalnızca iki dönem 

arasındaki uzaklığa bağlı olan stokastik süreç durağandır. 

 

Deterministik trend, oldukça uzun bir devre içinde birbirini takip eden 

yükseliş ve alçalış zikzakları arasında belirli bir yönde düzenli ve devamlı bir şekilde 

saptanan eğilimdir.122 Deterministik trend, zamanın doğrusal ve deterministik 

(zaman süresince değişmeyen ve belirli değerler alan) bir işlevi olarak ifade 

edilebilir. Deterministik zaman trendi, her zaman birimi için sabit ve deterministik 

                                                 
122 Paul Newbold, Statistics for Business and Economics, Prentice- Hall International Editions, New 
Jersey : 1988, s. 681. 
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bir miktarda artar. Genel bir ifadeyle, trend bütünüyle tahmin edilebiliyorsa ve 

değişken değilse deterministik olur. 

 

Geleneksel görüş, zaman serilerinin esas olarak uzun dönemde düzgün 

(deterministik) bir trend gösterdiğini, trend etrafındaki kısa dönemli dalgalanmaların 

esasen bazı dışsal talep şokları tarafından belirlendiğini varsaymaktadır. Bu, 

makroekonomik serilerin bir trend etrafında durağan bir karaktere sahip olduğu, yani, 

bu trendden geçici sapmalar olsa bile zaman içinde serilerin trend değerlerine 

döneceği anlamına gelmektedir. 

 

Zaman serisi içeren regresyonlarda sahte korelasyon sorununu aşmak, bir 

başka deyişle, gerek bağımlı gerek bağımsız değişkeni trendin etkisinden arındırmak 

için, zaman ya da trend değişkeni “t” çoğunlukla açıklayıcı değişkenlerden biri 

olarak modele katılır. Bu uygulamaya eğer trend deterministik ise 

başvurulabiliyordu. Ancak, son yıllarda eskiden kullanılan bu yöntem sorgulanmaya 

başlanmıştır. 

 

Son yıllardaki zaman serisi analizlerinin gelişimi ile, iktisadi değişimlerin bir 

çoğunun gösterdiği trendlerin kendilerinin de dalgalanmalardan muaf olmadıkları 

anlaşılmıştır. Böylece, artık, değişkenler üzerindeki etkileri birkaç dönemde yok olan 

geçici şokların yanında, etkileri uzun süre devam eden kalıcı şokların varlığı da 

bilinmektedir. Bu kalıcı şokların oluşturduğu trend, serinin belli bir değere doğru 

yanaşmasını engellemektedir. Değişkenlerin zaman içinde belli bir değere doğru 

yaklaşmaları olarak tanımlanan durağanlık açısından bu trend durağan olmayan bir 

özellik taşır ve şokların tanımı gereği, öngörülemeyen tesadüfi niteliğinden dolayı bu 

trend “stokastik trend” olarak adlandırılır.123 Kısaca trend doğrusunun kendisi 

kaymaktadır, bir başka deyişle stokastik niteliktedir. Eğer durum böyle ise, verileri 

tek bir trend doğrusuyla trendin etkisinden kurtarma biçimindeki yaygın uygulama 

yanıltıcı olabilir.124 

 

                                                 
123 Recep Tarı, Ekonometri, İstanbul: Alfa Yayınları, 1999, s. 367. 
124 Damodar N. Gujarati, Temel Ekonometri, çev. Ü. Şenesen ve GG. Şenesen, İstanbul: Literatür 
Yayıncılık, 1999, s. 723. 
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Bir serideki trendin deterministik mi yoksa stokastik mi olduğunun 

anlaşılması büyük önem taşır. Basit olarak, verilmiş bir zaman serisinin birim kökü 

olduğu (durağan olmadığı) tespit edilirse bu zaman serisinin stokastik olduğu 

sonucuna varılabilir. Eğer birim kökü yoksa zaman serisi deterministik bir trend 

sergiler. 

 

Birim kökünü tespit etmek için kullanılan Dickey – Fuller testi bu tür testlerin 

en iyi bilinenidir. Standart Dickey–Fuller testi hata terimlerinin bağımsız ve aynı 

şekilde dağıldıkları varsayımı üzerine kurulmuştur. Hata terimi bazen farklı varyans 

şeklinde ve ya seri korelasyon şeklinde dağılmış olabildiğinden iki farklı yaklaşımla 

Dickey – Fuller testi biraz değiştirilmiştir. Bunlardan biri parametrik yaklaşım olarak 

bilinen Genişletilmiş (Augmented) Dickey–Fuller testidir. İkincisi ise parametrik 

olmayan (nonparametric) olan Phillips–Perron hesaplamasıdır. 

 

Bu aşamada gözlenen serilerde birim kökün varlığının nasıl tespit edilip 

tanımlandığı açıklanmaktadır.  

 

Model: Yt  = ρYt-1 + ut 

 

ut: stokastik hata terimi. 

 

Eşitlik aşağıdaki gibi gösterilebilir: 

 

yt-yt-1= (ρ-1)yt-1 + ut 

 

Denklemin her iki tarafından yt-1 çıkarıldığında, (ρ-1) = γ olmak üzere 

denklem aşağıdaki şekle gelir:  

Δyt = γyt-1 + ut  

 

Ho: ρ = 1 
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(ρ-1) =0 ve ya γ = 0 durumunda yt serisi bir birim kök içermektedir. Ancak 

|ρ|< 1 durumunda seri durağan olur. Burada Dickey – Fuller Monte Carlo 

uygulamasında ortaya çıkarılan ‘τ’ istatistiği kullanılmaktadır. Hesaplanan ‘τ’ 

değerinin mutlak değeri Dickey – Fuller kritik değerlerinin mutlak değerini aşıyorsa, 

zaman serisinin durağan olduğu hipotezi reddedilemez. Eğer ‘Ho: ρ = 1’ reddedilirse 

bu durum zaman serisinin durağan olduğu anlamına gelir ve ‘t testi’ kullanılabilir. 

 

Dickey–Fuller birim kökün varlığını test etmek için üç ayrı regresyon 

denklemi kullanmıştır.125 

 

Δyt = γyt-1 + ut  

 

Δyt = ao + γyt-1 + ut  

 

Δyt = ao + γyt-1 + a2t + ut  

 

Bu üç regresyonun birbirinden farkı ao ve a2t gibi deterministik elemanlar 

içermesidir. Burada ön plana çıkan nokta  ‘γ’ parametresidir. ‘γ = 0’ eşitliğinin 

sağlanması “yt ” nin birim kök içerdiğine işaret etmektedir.  

 

Monte Carlo çalışmalarında  Dickey – Fuller ‘γ = 0’ eşitliğinin sağlanmasında 

kullanılan kritik tablo değerlerinin regresyonun biçimine ve örnek hacmin 

büyüklüğüne bağlı olduğunu göstermiş ve bu istatistiki değerleri yukarıdaki 

modellere uygulamıştır. 

 

3. Eşbütünleşme (Koentegrasyon Analizi) ve Hata Düzeltme Mekanizması  
 

 Koentegrasyon kavramının zaman serisi analizine girmesi ile meydana  gelen 

gelişmeler standart Granger nedensellik testinde de önemli değişiklikler meydana 

gelmesine yol açmıştır. Koentegrasyon yöntemi geliştirilmeden önce iki değişken 

                                                 
125 Dickey, D.A. &  W.A. Fuller, “Distribution of the Estimators  for Autoregressive Time Series With 
a Unit Root”, Journal of American Statistical Association, Vol. 74, No: 366, ss. 427-431. 
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arasındaki nedenselliği test etmek üzere Granger nedensellik testlerinden 

yararlanılmaktaydı. Ancak, koentegrasyon analizi çerçevesinde, Granger nedensellik 

testi, ilgili değişkenlerin koentegrasyon özellikleri hakkında bilgi içeren hata 

düzeltme modeli ile yenilenmiştir. Buna göre, eğer iki değişken arasında 

koentegrasyon ilişkisinin varlığı tespit edilmişse, o zaman bu değişkenler arasında en 

az bir yönde nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna varılır.126  

 

 Değişkenlerin koentegre olması aynı zamanda uzun dönem ilişkisindeki hata 

terimlerinin büyümesini engelleyen bir uyarlama sürecinin varlığını da ortaya 

koymaktadır. Bu durum Hata Düzeltme Mekanizması olarak (Error Correction 

Mechanism) adlandırılmaktadır.127Granger Temsil Teoremi, eğer iki değişken 

arasında koentegrasyon ilişkisi varsa hata düzeltme mekanizmasına sahip 

olacaklarını ya da eğer hata düzeltme mekanizması çalışıyorsa bu değişkenler 

arasında koentegrasyon ilişkisi olduğunu ifade etmektedir.  

 

4. Philips–Hansen Öngörümleme Yöntemi  
 

Philips Hansen Tahmin Yöntemi uzun dönemli modellerin yorumlanamayan 

istatistiki sonuçlarını ortaya çıkararak, içsellikten doğan sapmanın giderilmesini 

sağlamaktadır. Elde edilen uzun dönemli tahmin sonuçları istatistiki açıdan 

geçerliyse iktisadi açıdan yorumlanabilir.128  

 

B. Ekonometrik Sonuçlar  
 

Zaman serilerinin yapısı incelendiğinde I’ya (enflasyon), Tor (başkan değişim 

oranı) ve LegalCBI’ye (yasal endeks) yapılan ADF (Augmented Dickey Fuller)  

testleri sonucunda bunların düzeyde I(0) durağan olmadığı görülmüştür. Sonuçlar 

aşağıdaki tabloda görülmektedir. LegalCBI değişkeninin düzeyde durağan 

                                                 
126Les Oxley, “Cointegration, Casuality and Export-Led Growth in Portugal, 1965-1985”, Economic 
Letters, Vo. 43, 1993, s. 164.  
127 W. W. Charemza,  W. Deadman,  New Directions in Econometric Practice,  Edward Elgar, 
England, 1997, s. 131. 
128 P.C.B Phillips, B.E. Hansen 1990, “Statistical Inference in Instrumental Variables Regression with 
I(1) Process”, Review of Economic Studies, 57, ss.99-125. 
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çıkmaması bu serideki şokun kalıcılığını göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında 

yasal düzenlemelerin etkilerinin kalıcı olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.  

Tablo 15: Değişkenlere Ait Birim Kök Test Sonuçları 

Düzeyde  I(0) I. Farkda ; I(1) Değişkenler 

Dickey_Fuller 
Test İstatistiği 

ADF ADF 

Kritik 

Değeri 

0.05 

Dickey_F
uller Test 
İstatistiği 

ADF ADF 

Kritik 

Değeri 

0.05 

I -2.80 -2.55 -2.96 -6.32 -4.99 -2.96 

LegalCBI -0.5163 -0.538 -2.96 -5.5527 -3.8983 -2.96 

Tor -2.09 -2.14 -2.96 -6.56 -4.533 -2.96 

DU1 -1.4031 -1.36 -2.96 -5.57 -3.94 -2.96 

DU2 -0.82 -0.79 -2.96 -5.57 -3.94 -2.96 

DU3 -0.25 -0.18 -2.96 -5.57 -3.94 -2.96 

 

Aşağıdaki modelde sabit ve esnek kur politikalarının uygulandığı dönemleri 

temsil eden DU1 değişkeni kullanılarak parametre tahminleri yapılmıştır. Bu 

parametre tahminlerine göre sabit kur politikalarını temsil eden (DU1) değişkeninin 

katsayıları anlamlı çıkmıştır. Fakat, bu katsayılar istatistiki açıdan yorumlanamayıp, 

genel bir eğilimi yansıtırlar. DW test istatistiği düşük bir değerdedir. Yani, hata 

terimleri arasında bir ilişki (otokorelasyon) vardır. 

 It =  1.0363  - 1.4918 Tort – 0.59147 LegalCBIt + 0.24969DU1t + Ut 
                  (2.53)*      (-1.33)*            (-1.41)*                         (2.84)*     
 R2  = 0.26 DW = 1.16      

 

Aşağıdaki modelde ise (DU2) ekonomide kontrollü kur rejiminin uygulandığı 

dönemdeki finansal serbestleşmenin etkilerini görebilmek için modele dahil 

edilmiştir. Bir önceki model için yapılan yorumlamalar bu model için de geçerlidir. 

Fakat buradaki önemli nokta bu dönemde yasal bağımsızlığın (LegalCBI) 

katsayısının 0.07 anlamlılık düzeyinde geçerlilik kazanmasıdır. Bu nedenle TOR 

                                                 
* Parantez içinde yer alan değerler t istatistik değerleridir. 
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değişkeninin modelden çıkarılmasının bu çalışmanın sonuçları için daha anlamlı 

olacağı önem kazanmaktadır.  

 
 It = 0.24522 + 1.5924 Tort – 0.71879LegalCBIt + 0.38418 DU2t+ Ut 
       (0.55)             (1.23)                  (1.83)                      (3.78) 

     

 R2 = 0.36    DW = 1.22 

 

Nitekim, 2001 yılından sonra uygulamaya geçilen dalgalı kur rejiminin 

etkilerini ortaya koyan aşağıdaki modelde (DU3) değişkeni kullanılmış, bu modelde 

de TOR değişkeninin katsayısı istatistiki olarak anlamsız bulunmuştur. Fakat, model 

R2 ve DW test istatistikleri açısından değerlendirildiğinde yukarıda açıklanan 

modellerde olduğu gibi bu katsayıların yorumlanması doğru olmayacaktır. Katsayılar 

sadece genel bir eğilimi yansıtmaktadır. 

 

It =  3.275 - 0.7673Tort – 5.4746LegalCBIt + 1.8616DU3t+ Ut 
       (3.84)    (-0.68)              (-3.09)                    ( 2.89) 
 

        R2 = 0.26       DW = 1.11 

 

 Bu kez, TOR değişkenini  dahil etmeden hazırlanan modelde finansal 

serbestleşme ile yasal bağımsızlık dikkate alınmış, analiz bu değişkenlerle 

yapılmıştır.  Aşağıda bu modelin sonuçları görülmektedir.  

 

Yukarıdaki tabloda ADF birim kök test sonuçlarına göre modele dahil 

edilecek değişkenlere ait  serilerin birinci farklarının durağanlıkları görülmüştü. Bu 

test  sonuçlarına göre koentegrasyon analizinin ilk aşamasına geçilebilir.  

  

It =  0.73435 – 0.74916 LegalCBIt+ 0.30924DU2t+ Ut 

          (3.75)                ( 1.9)                (3.78)     

             R2 = 0.33          DW =  1.23  

  

Bu son modelden elde edilen hata terimine  ait ADF test sonucu %10 

anlamlılık düzeyinde durağan çıkmıştır.  Bununla birlikte R2 değerinin DW test 
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istatistiğinden küçük olması da koentegrasyon varlığına işaret etmektedir. Hata 

teriminin   durağan çıkmış olması da koentegrasyonun olduğunu göstermektedir. 

Hata teriminin  düzeyde, modeldeki değişkenlerin, farkının, durağan çıkmış olması 

ikinci aşamaya geçilmesine olanak sağlar. Birinci aşamadan elde edilen hata 

teriminin bir gecikmeyle modele dahil edilmesi ile kısa dönemdeki etkiler ortaya 

konmaktadır. 

 

Birinci farkı alınmış yasal bağımsızlık (DLEGALCBI) değişkeninin 

katsayısının kısa dönem için anlamsız çıkmasına karşın, hata teriminin -1 ile 0 

arasında olması uzun dönemde enflasyonla yasal endeks arasında bir nedensellik 

ilişkisinin olduğunu göstermektedir. Nitekim uzun dönemdeki modelde 

(LEGALCBI) katsayısı istatistiki olarak anlamlıdır. Bu anlamlılığın iktisadi açıdan 

yorumlanabilmesi için Geliştirilmiş Phillips- Hansen yöntemi uygulanmıştır. 

Yöntem, uzun dönemde değişkenlere ait katsayıların istatistiki değerlerinin iktisadi 

açıdan yorumlanabilmesine olanak vermektedir. Bu analizin sonuçları EK 2 de  

sunulmuştur. 

 

Ayrıca, kısa dönem modelin  sonuçlarına  göre katsayıların t istatistiklerine 

ait olasılık değerleri olan % 5 ve %1 anlamlılık düzeylerinde boş hipotezin kabul 

edilmesi gerekmektedir. Yani, katsayılar istatistiksel olarak anlamsızdır. Ayrıca, bu 

bulgu  modele enflasyonu etkileyebilecek diğer  değişkenlerin de eklenmesi 

gerektiğini ortaya koymaktadır. Enflasyon üzerinde TCMB’nin bağımsızlığının 

etkisinin ortaya konulduğu modelde özellikle geliştirilmiş Phillips-Hansen 

modelindeki sonuçların yorumlanabilir olması sebebiyle TCMB’nin uygulayacağı 

politikaların da enflasyon üzerinde etkili olabileceği düşünülebilir. 

 

C. Politika Sonuçları 
 

Uygulanan modeller içinde TCMB’nin yasal  bağımsızlığı ile finansal 

serbestleşmenin etkilerinin görüldüğü modeldeki sonuçlar çok önemlidir. Yasal 

bağımsızlıkla (LegalCBI) enflasyon (I) arasında bir ilişki olmamasına karşın uzun 

dönemde bu değişkenin enflasyonla ilişkisi ekonominin finansal açıdan dışa açıklığı 

(DU2) ile güçlenmekte artmaktadır. Bu modelin sonuçlarına göre yasal 
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bağımsızlıktaki 1 puanlık artış 0.75 puanlık enflasyon düşüşüne yol açabilmektedir. 

Ayrıca, finansal serbestleşmenin olduğu dönemde enflasyondaki 1 puanlık artışın 0.3 

lük kısmı bu serbestleşmeden ortaya çıkmaktadır. 

 

Uzun dönemde TCMB’nin yasal bağımsızlığının enflasyon üzerinde düşürücü 

etkisi olması Türkiye’de enflasyonun parasal bir olgu olduğunu göstermektedir. Bu, 

uzun dönemde monetarist görüşleri destekleyen bir  sonuçtur. Bununla birlikte 

finansal açıklık dönemindeki enflasyonist eğilimin  TCMB tarafından ne kadarının 

kontrol edilebildiği tartışma konusudur. Bu sonuç, incelenilen dönemde sermaye 

akımlarının enflasyon üzerindeki etkisini de ortaya koymaktadır. Sermaye girişi ile 

artan döviz arzı sonucunda Türk Lirası’nın değer kazanması ve bu yolla fiyatlar 

genel düzeyinin düşmesi beklenirken aksine bu yolla artan talebin enflasyonist baskı 

yarattığı izlenimi edinilmektedir. Bu süreçte artan ithalat, tüketim ve yatırım 

harcamaları ile toplam talep düzeyi yükselmekte, ekonomi ısınmakta, 

makroekonomik dengelerin hassas bir noktaya ulaşması üzerine sermayenin ülkeyi 

hızla terkettiği dönemlerde ise enflasyonda önemli sıçramalar meydana gelmektedir. 

1989 yılında gerçekleştirilen finansal liberasyon enflasyon oranında % 30 yukarıya 

doğru bir etki yaratmıştır. Bu anlamda sermaye hareketleri enflasyonla mücadelede 

önem taşıyan bir değişken olarak ortaya çıkmaktadır. 

 

CWN’nin çalışmasında enflasyon ve yasal değişken arasında ters yönlü bir 

ilişkinin olması sanayileşmiş ülkelere ait bir özellik olarak ifade edilmiştir. Bu 

çalışmada Türkiye gelişmekte olan ülkeler kategorisinde yer almıştır.  Yukarıda elde 

edilen sonuçlara göre ise Türkiye sanayileşmiş ülkelere özgü bir  tablo çizmektedir. 

Buna karşın başkan değişim oranın enflasyona etkisi anlamsız çıkmıştır. Benzer 

sonuçlar Panagioditis ve Triampella tarafından Yunanistan için de elde edilmiştir.129  

 

SONUÇ 
 
 Merkez bankacılığı 17. yüzyılın sonlarından günümüze kadar geçen zaman 

diliminde dünya çapında yaygınlaşmış ve işlevleri gelişmiştir. Yaklaşık üç asrı aşan 

bu zaman diliminin neredeyse yarısında ön plana çıkan önemli bir tartışma konusu 
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para politikasının kurallara mı yoksa duruma göre mi yürütüleceğidir. Özellikle son 

20 yıl içinde para politikasının kurallara göre yürütülmesini savunan görüşler ön 

plana çıkarken, diğer yandan merkez bankasının politik otoriteden bağımsız bir  

kurum olarak örgütlenmesi gerektiği hususu hem teoride hem de pratikte büyük 

ağırlık kazanmıştır.  

 

 Bağımsız merkez bankasının tercih edilmesinin sebebi bu tarz bir 

örgütlenmenin fiyat istikrarının sağlanmasının başarılmasına yardım ettiği 

düşüncesidir. Çünkü, iktisat politikalarını  oluşturanların ve politikacıların ekonomiyi 

kapasite limitinin ötesine itme arzuları ile hükümetlerin bütçe açığı yaratmak ve bunu 

merkez bankasından borç alarak fonlama eğilimleri ekonomiyi enflasyonist bir 

sürecin içine itmektedir. Bağımsız merkez bankası bu süreci yavaşlatacak ve 

durdurabilecek bir etmendir. 

 

 Merkez bankasının bağımsızlığı, merkez bankası yönetiminin fiyat istikrarı 

hedefine odaklanmasını sağlayabilen ve bu hedefe ulaşabilmesi için gerekli 

özgürlüğü verebilen bir yasal altyapının oluşturulmasıdır. Böyle bir alt yapının 

oluşturulması konusu özellikle 1990’lı yıllarda politik rejimi ve gelişmişlik düzeyi 

birbirinden farklı olan pek çok ülkenin gündemine girmiştir. Avrupa Birliği de 

merkez bankasının hükümetten talimat almamasını, banka başkanının görev süresinin 

beş yıldan az olmamasını ve bankanın birincil piyasadan doğrudan hükümetin hazine 

bonolarını satın almamasını sağlayan bir  bağımsız bir merkez bankası modeli 

oluşturmuştur. 

  

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının bağımsızlığı konusu da dünyadaki 

gelişmelere paralel olarak 1990’lı yıllarda ön plana çıkmıştır. 1970’li yıllardan beri 

süregelen enflasyon, istikrarsız büyüme, işsizlik, ödemeler dengesi problemleri gibi 

ekonomik performans göstergelerinin her alanında zafiyet gösteren Türkiye 

ekonomisi 1994, 2000 ve 2001 yıllarında geçirdiği krizlerle tam anlamıyla bir duvara 

çarpmıştır. Bunun üzerine özellikle Dünya Bankası ve IMF gibi dış borç 

kuruluşlarının zorlamaları ile hayata geçirilen “Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı” 

                                                                                                                                           
129 Panagioditis, Triampella, a.g.m., s.7. 
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nın yanı sıra 2001 yılında 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

Yasasında yapılan değişiklik enflasyonla mücadelede önemli bir aşamayı 

oluşturmuştur. Hazineye verilen kısa vadeli avansın yasal zemininin ortadan 

kalkmasından kısa bir süre sonra 2004 yılı ortalarında enflasyon  tek haneli 

rakamlara düşmüştür. Ancak, halen Türkiye’de bağımsız bir merkez bankası geleneği 

oluştuğu söylenemez. 

 
Özellikle son 20 yıl içinde merkez bankasının bağımsızlığının ekonomik 

performansa olumlu etkilerini gösteren pek çok ampirik çalışma yapılmıştır. Bu 

çalışmaların en önemlisi  Alex Cukierman, Stewen B. Webb ve Bilin Neyaptı’nın 

1992 de yazdığı makaledir. Bu makalade 21’i sanayileşmiş ve 51’i gelişmekte olan 

ülkelerden oluşan 72 ülkelik geniş bir veri seti kullanılmış ve merkez bankasının 

bağımsızlığı ile enflasyon arasında negatif, büyüme ile ise pozitif bir ilişki olduğu 

saptanmıştır.  

 

 Her ne kadar son yıllarda merkez bankasının bağımsızlığının yararlarını öven 

pek çok makale ve araştırma  mevcut olsa da, bunun karşısında hükümet ve merkez 

bankasının işbirliği içinde çalışmasını öngören modeller de mevcuttur. Bunlar para 

ve maliye politikasının karşılıklı etkileşimini inceleyen statik ve dinamik modeller  

ya da hükümet ve merkez bankasının mali açıkların finansmanındaki etkileşimlerini 

inceleyen modeller şeklinde gündeme gelmektedirler. 

  

 Bağımsız merkez bankası görüşünün alt yapısını oluşturan “kurallara” veya 

“duruma” bağlı politika” tartışmasında günümüzde ağır basan yaklaşım “kurallar” 

yaklaşımıdır. Keynesyen iktisatçılar tarafından desteklenen duruma bağlı politika 

yaklaşımında merkez bankasının hareket alanının kurallarla sınırlanmasının yanlış 

olduğu düşüncesi hakimdir. Keynesyen yaklaşıma göre merkez bankasına değişen 

ekonomik koşullara yanıt verme şansı tanınması daha olumlu sonuçlar verecektir.  

 

Duruma göre para politikasına karşı kural yaklaşımını savunan ve 

Friedman’ın öncülüğünü yaptığı iktisatçılar para politikasının kısa dönemde reel 

ekonomi üzerinde kuvvetli bir etkisi olabileceğini kabul etmekle beraber, para 

arzındaki değişikliklerin etkisinin öncelikle fiyat düzeyi üzerine olduğunu ileri 
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sürmektedirler. Ayrıca, paranın ekonomi üzerinde çok kuvvetli etkileri olmasına 

karşın, konjonkturel hareketleri yumuşatmak üzere para politikasını aktif olarak 

kullanma olanağı çok azdır. Para politikasının konjonktürel dalgalanmaları 

yumuşatması mümkün olsa bile, merkez bankasının bunu etkin bir şekilde 

gerçekleştirebileceğine güvenilemez. Dolayısıyla ilan edilmiş bir parasal kuralın 

takip edilmesi en doğru yaklaşım olacaktır.  

 
 Duruma göre para politikasına karşı ikinci karşıt yaklaşımın temelini 

“kurallar veya duruma göre para politikası ” tartışmasına değişik bir yaklaşım getiren 

“dinamik tutarsızlık” kavramı oluşturmaktadır. Bu görüşe göre iktisat politikası 

uygulayıcılarının belli bir süre içinde bir dizi çalışmayı gerçekleştirdiği dinamik 

ekonomik sistemlerde duruma bağlı politika ile en iyi kararın seçilmesi mevcut 

şartlar altında toplumsal amaç maksimizasyonu sonucunu vermez. Çünkü ekonomi 

planlaması doğaya karşı bir oyun olmayıp, rasyonel iktisadi birimlere karşı oynanan 

bir oyundur. 

 

 Dinamik zaman tutarsızlığına çözüm olarak merkez bankasının ününe ya da 

yasayla sınırlanan para politikasına dayanan çözümler üretilmiştir. Bu soruna karşı 

üretilen bir başka çözüm de bağımsız merkez bankası olmuştur. 

 

 Bağımsız merkez bankası çözümünde para politikası yetkileri  ve 

sorumluluğu toplumun sahip olduğu amaç işlevlerinden farklı bir amaç işlevine sahip 

olan bağımsız bir ajana devredilmiştir (yetki devri) . 

 

 Yetki devri çözümlerinden ilki Rogoff tarafından önerilen muhafazakarlık 

yaklaşımıdır. Burada merkez bankasının başına topluma göre enflasyona daha fazla 

karşı olan bir merkez bankacısı atanmaktadır. Böylece enflasyonist eğilim ortadan 

kalkacaktır. Ancak, burada da kaçınılmaz bir maliyet doğmakta, merkez bankası arz 

şoklarına karşı etkisiz kalmaktadır. Lohmann ise enflasyon ve arz şokları arasındaki 

ikilemi hafifletmek üzere bir çözüm önermiştir. Bu çözüme göre hükümet merkez 

bankasının kararlarını çiğneyebilecektir. 
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 Rogoff’un getirdiği çözümün içinde karşılaşılan bir başka sorun da doğru ve 

göreve uygun bir merkez bankacısının seçilmesinde karşılaşılan güçlüktür. Walsh, bu 

güçlüğü ortadan kaldırmaya yönelik bir öneri ileri sürmüştür. Burada merkez bankası 

başkanı ile hükümet arasında bir sözleşme yapılacaktır. Sözleşmede merkez 

bankasının hükümetin belirlediği hedeflere ulaşması veya ulaşamaması halinde 

devreye girecek ödüller ve cezalar yer almaktadır. Bu yaklaşım muhafazakar bir 

merkez bankacısını bulmaktan ziyade bu göreve atanan kişiyi hedeflere ulaşmaya 

güdüleyecek unsurların ortaya konulmasını sağlamaktadır. Burada merkez bankasına 

hedeflerine ulaşması için araç bağımsızlığı verilmiştir.  

 
 Sosyoekonomik güçlerin merkez bankasının bağımsızlığına karşı takındıkları 

tavır birbirinden farklıdır. Bahsi geçen güçler sanayi, finans ve emektir. Sanayi ve 

emek istihdam ve büyüme hedeflerinden soyutlayarak ana işlevini enflasyonla 

mücadele etmek olarak tanımlayan bağımsız bir merkez bankasına soğuk 

yaklaşırken, özellikle sağlıklı bir finans sistemi için  fiyat istikrarını gerekli bulan 

finans kesimi bağımsız bir merkez bankasını daha fazla arzu edecektir.  

 

Bu çalışmada Türkiye’deki finans, emek ve sanayi kesiminin işsizlik, 

enflasyon ve merkez bankasının bağımsızlığı karşısında takındığı tutum da 

incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre Türkiye’de her üç kesim de hükümetin ve 

TCMB’nin enflasyonu işsizliğe göre daha önemli bir sorun olarak gördüğünü 

düşünmektedir. Ancak, bu üç kesime göre merkez bankası bu sorunu hem mutlak 

hem nispi olarak hükümete göre daha fazla ciddiye almaktadır. Bu da merkez 

bankasının bağımsızlığı ile ilgili modellere uygun bir sonuçtur. 

 

 Her üç kesimde de çoğunluk para politikasında son sözü hükümetin 

söylediğine inanmaktadır. Ancak, para politikasında son sözü TCMB’nin söylediğine 

inananların enflasyon beklentilerinin düzeyi ise son sözü hükümetin söylediğine 

inananlardan farklı değildir. Bu bulgu ise merkez bankasının bağımsızlığı ile ilgili 

kuramlara uygun düşmeyen bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

Başta bankacılar olmak üzere her üç grupta da para politikasında son sözü 

merkez bankasının söylemesi gerektiği görüşü ağır basmaktadır. Bankacılar ve 
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sanayicilerin çoğunluğu  TCMB’nin gelecekte daha da bağımsız olacağına inanmakla 

beraber, sendikacılar bu konuda daha karamsardırlar.  

 

 Elde edilen bir başka ilginç sonuç da bankacıların yanısıra sanayici ve 

emekçilerin de TCMB’nin ekonomik krizlerde ortaya çıkabilecek likidite sorunlarını 

giderecek politikalara destek vermeleri ve bunun merkez bankasının bağımsızlığına 

engel olmadığını düşünmeleridir. 

 

 Her üç kesim de TCMB başkanının kişiliğinin merkez bankasının 

bağımsızlığı düzeyini etkilediğini düşünmektedir. 

 

 Her üç kesim de TCMB’nin Nisan 2001 de hukuken daha bağımsız bir 

statüye kavuşmasında IMF ve Dünya Bankasının baskılarının en önemli rolü 

oynadığını Türkiye’deki antienflasyonist güçlerin rolünün ise ihmal edilecek 

düzeyde düşük olduğu görüşündedirler. 

 

 Bankacılar ve sanayiciler TCMB’yi daha şeffaf bulurlarken, sendikacılar 

hükümeti daha şeffaf  bulmaktadırlar. Bankacılar merkez bankasını diğer gruplara 

göre daha şeffaf bulmaktadırlar. Bunda finans kesiminin TCMB ile daha içli dışlı 

olmasının rol oynadığı düşünülmektedir.  

 

 Türkiye’deki enflasyonla TCMB’nin bağımsızlığı arasındaki ilişki 

incelendiğinde, CWN’e göre bağımsızlığın gerçek göstergesi olan başkan değişimi 

ile enflasyon arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Ancak, yasal 

bağımsızlık endeksi ve ekonominin dışa açıklığı ile enflasyon arasında anlamlı bir 

ilişki mevcuttur. Bu çerçevede özellikle 25.04.2001 tarihinde 1211 Sayılı  TCMB 

yasasında yapılan ve CWN endeksinde sıçramaya yol açan değişikliğin enflasyon 

oranında son yıllarda gözlenen düşmede büyük rol oynadığı söylenebilir.  
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EK:1 ANKET SORULARI 
 
A) Bağımsızlık 
Soru 1. Aşağıdaki ekonomik sorunlara ne derecede önem vermektesiniz? (1 çok 

önem verdiğinizi  5 ise hiç önem vermediğinizi göstermek üzere 1 ile 5 arasındaki bir 

sayıyı lütfen işaretleyiniz). 

 

a.Enflasyon  Çok önem veririm   1 2 3  4  5 Hiç önem vermem 

b. İşsizlik      Çok önem veririm  1 2 3 4 5 Hiç önem vermem 

 

Soru 2. Size göre mevcut Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bu sorunlara ne derecede 

önem vermektedir? (1 çok önem verdiğini 5 ise hiç önem vermediğini göstermek 

üzere 1 ile 5 arasında bir sayıyı lütfen işaretleyiniz).   

 

a. Enflasyon Çok önem verir    1  2 3 4 5  Hiç önem vermez  

b. İşsizlik     Çok önem verir    1 2 3 4  5 Hiç önem  vermez 

 

Soru 3. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası  bu olguları ne derecede 

önemsemektedir? (1 çok önem verdiğini 5 ise hiç önem vermediğini göstermek üzere 

1 ile 5 arasında bir sayıyı lütfen işaretleyiniz). 

 

a. Enflasyon Çok önem verir 1 2 3 4 5 Hiç önem vermez 

b. İşsizlik     Çok önem verir 1 2 3 4 5 Hiç önem vermez 
 

Soru 4. Hükümet ve Merkez Bankasının, para programının hazırlanması veya 

uygulanması üzerinde anlaşmazlığa düştüklerini; enflasyonun nasıl kontrol edileceği, 

faiz oranlarının ve döviz kurlarının seviyesinin ne olacağı konusunda 

uzlaşamadıklarını varsayınız. Sizce, böyle bir durumla karşılaşıldığında son sözü kim 

söyler?  
 

a.Hükümet 

b.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

c.Bilmiyorum 
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Soru 5. Sizin düşüncenize göre, yukarıdaki türden bir anlaşmazlık olduğu zaman son 

sözü kim söylemelidir ?  

 

a.Hükümet 

b.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

c. Bilmiyorum 

 

Soru 6. Sizce tüketici fiyatları 2003 yılında yüzde kaç artacak? 

 

                % …… 

 

Soru 7.   Sizce 2003 yılı sonu itibariyle kısa vadeli kredi faiz oranları yüzde kaç 

olacak? 

 

                % ……. 

 

Soru 8. Sizce Türkiye  Cumhuriyet Merkez Bankası ekonomik krizlerde bankacılık 

kesiminde doğabilecek likidite sıkıntılarını giderecek politika izlemeli midir?  

 

a.Evet  

b.Hayır   

c.Kararsızım 

 

Soru 9. Sizce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının banka sistemindeki krizlere 

parasal genişleme yoluyla müdahale etmesi Bankanın bağımsızlığına engel midir? 

 

 a.Evet  

 b.Hayır 

 c.Kararsızım 
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Soru 10. Sizce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hükümetten ne derecede 

bağımsız? (1 tamamen  bağımlı olduğunu 5 ise tamamen bağımsız olduğunu 

göstermek üzere 1 ile 5 arasındaki bir sayıyı lütfen işaretleyiniz). 

 

Tamamen bağımlı  1 2 3 4 5 Tamamen bağımsız 

 

 Soru 11.  Sizce Türkiye Merkez Bankası zaman içinde daha bağımsız bir kurum 

olacak mıdır?   

 

a.Evet   

b. Hayır 

c. Bilmiyorum 

 

Soru 12. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 25.04.2001 tarih ve 4651 sayılı yasa 

ile daha bağımsız bir yasal statüye kavuşmuştur. Bunun sizce en önemli sebebi 

nedir? 

 

a.Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası (IBRD) nin baskıları 

b.Avrupa Birliğine Geçiş süreci 

c. Bankacılık kesiminin baskıları 

d. Toplumun geniş bir kesiminin enflasyona karşı tavır alması 

 

Soru 13. Sizce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının başkanlığına atanan kişinin 

profesyonel özellikleri merkez bankasının fiili bağımsızlık düzeyini etkilemekte 

midir? 

 

a. Evet 

b. Hayır 

c. Kararsızım 
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Soru 14. Sizce bağımsız merkez bankası Türkiye’de para politikasının yürütülmesi 

için en uygun kurumsal model midir? 

 

a. Evet  

b. Hayır 

c. Kararsızım 

 

Soru 15. Sizce aşağıdakilerden hangisi bağımsız merkez bankasına tercih 

edilebilecek alternatif bir kurumdur? 

 

a. Para kurulu        

b. Anayasal Kural 

c. Enflasyon Sözleşmesi 

 

B) Güvenilirlik 

 

Soru 16. Sizce Türkiye’nin Şubat 2001 tarihinde karşılaştığı ekonomik krizde 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ne ölçüde sorumluluğu vardır? 

 

Hiç sorumluluğu yoktur 1 2 3 4 5 Tamamen sorumludur  

 

Soru 17. Sizce  Türkiye’nin Şubat 2001 tarihinde  karşılaştığı ekonomik krizde 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ne ölçüde sorumluluğu vardır ? 

 

Hiç sorumluluğu yoktur 1 2 3 4 5 Tamamen sorumludur 

 

Soru 18.  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 2003 yılı için ilan ettiği hedeflere 

ulaşabileceğine ne ölçüde inanmaktasınız? (1 hiç inanmadığınızı 5 ise tamamen 

inandığınızı göstermek üzere 1 ile 5 arasındaki bir sayıyı  lütfen işaretleyiniz) 

 

Hiç inanmıyorum 1 2 3 4 5 Tamamen inanıyorum 
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Soru 19. Türkiye Cumhuriyet  Merkez Bankasının 2003 yılı için ilan ettiği hedeflere 

ulaşacağına tamamen inanmıyorsanız bunun nedeni ne olabilir? 

 

a.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının para politikasını yürütmedeki eksikleri  

b.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının denetimi dışında kalan politik ve 

ekonomik etmenler 

c.İkisi birlikte 

 

Soru 20. Türkiye’de çeşitli kurum ve örgütler enflasyon beklentilerini de içeren 

ekonomik tahminler yayınlarlar. Sizce bu tahminler yönünden hangi kurum en 

güvenilir konumdadır? 

 

a.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

b. Bankalar 

c. Sanayi ve Ticaret Odaları 

d. Diğer (Lütfen  isim belirtiniz) 

 

C) Şeffaflık 
 
Soru 21.  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının para politikası ile ilgili olarak  

aldığı kararların dayandığı sebepleri ne kadar iyi anlayabilmektesiniz? 

 

Çok az anlıyorum  1 2 3 4 5 Çok iyi anlıyorum 

 

Soru 22.  Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ekonomi ile ilgili olarak aldığı 

kararların dayandığı sebepleri ne kadar iyi anlayabilmektesiniz? 

 

Çok az anlıyorum 1 2 3 4 5 Çok iyi anlıyorum 
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D) Temel Makroekonomik görüşler 
 

Soru 23. Sizce Türkiye’de son 30 yılda yaşanan enflasyonun en önemli kaynağı 

nedir?  

 

a.Kamu harcamalarındaki artış 

b. Parasal genişleme 

c. Döviz kuru 

d. Beklentiler 

 

Soru 24. Sizce Türkiye ekonomisinde  enflasyon yaratılmadan büyümenin 

sağlanması mümkün olabilir mi? 

 

a.Evet 

b.Hayır 

c. Bilmiyorum 
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EK: 2 TAM DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ PHILLIPS-HANSEN ÖNGÖRÜMLEMESİ 
 
Bartlett weights, truncation lag= 1 , Non-trended Case 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 Dependent variable is ENF 
 33 observations used for estimation from 1971 to 2003 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 Regressor  Coefficient  Standard Error     T-Ratio[Prob] 
 Intercept   .86088      .20957             4.1079[.000] 
 LEG         -.98732     .42121            -2.3440[.026] 
 DU2         .31841      .088443            3.6002[.001] 
----------------------------------------------------------------------------------- 
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EK:3 CWN(1992) YASAL DEĞİŞKENLERİ 
 
Değişken 
Numarası   Değişken Tanımı   Ağırlık   

Sayısal 
Kodlama

1     0,20   
 a.  Görev Süresi (0.25)      
      8 yıl üzeri     1,00 
      6 ila 8 yıl      0,75 
      5 yıl      0,50 
      4 yıl      0,25 
      4 yıldan daha az veya atayanın takdiri   0,00 
 b.  Guvernoru kim atar?(0.25)     
      Banka meclisi     1,00 
      Banka meclisi, hükümet ve yasama organı     
       tarafından oluşturulan komite    0,75 
      Yasama Organı     0,50 
       Bakanlar Kurulu     0,25 
       Hükümetin bir veya iki üyesi    0,00 
 c.  Görevden alınma (0.25)     
      Görevden alınma olanaksız    1,00 
      Sadece politika ile ilgili olmayan sebeplerden    0,83 
      Banka meclisinin kararıyla    0,67 
      Yasama organının kararıyla    0,50 
      Yasama organının herhangi bir şart olmadan    0,33 
           görevden almasıyla      
      Yürütmenin kararıyla     0,17 
      Yürütmenin herhangi bir şart olmadan görevden    0,00 
           alması      
 d.  Guvernor hükümette başka görevler alabilir mi?(0.25)   
      Hayır      1,00 
     Sadece hükümetin izniyle    0,50 
     Guvernorun başka bir görev almasını engelleyen    0,00 
         bir mevzuat  yoktur      
        
2     0,15   
 a.  Para politikasını kim oluşturur?(0.25)    
     Sadece banka     1,00 
     Bankanın çok az bir katkısı vardır    0,67 
     Banka sadece danışmanlık yapar    0,33 
     Banka hiç bir şekilde karışmaz    0,00 
 b.  Anlaşmazlıkların çözümünde son sözü kim söyler? (a)(0.50)   
      Kanunda açıkça belirtilmiş konular ve amaçlar   1,00 
           hakkında banka      
      Bankanın amacı olarak açıkça belirtilmemiş      
      konularda ve banka içi anlaşmazlık durumlarında    0,80 
      hükümet       
      Merkez bankası, hükümet ve yasama organının     
          oluşturduğu komite     0,60 
      Politika konularında yasama organı    0,40 
      Politikalar konusunda hükümet banka tarafından    0,20 
         itiraz görse de  şartsız olarak hükümet tarafından   
      Hükümetin şartsız önceliği vardır.    0,00 
 c.  Hükümetin bütçesini hazırlamasında (0.25)    
     Merkez bankası aktifdir     1,00 
     Merkez bankasının etkisi yoktur    0,00 
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Değişken 
Numarası   Değişken Tanımı   Ağırlık   

Sayısal 
Kodlama

3     0,15   
     Mevzuata göre fiyat istikrarı  başlıca ve tek  amaç    
         tır ve merkez bankası diğer hükümet amaçları ile an-   
         laşmazlık halinde son sözü söyler    1,00 
     Fiyat istikrarı tek amaçtır    0,80 
     Fiyat istikrarının yanısıra istikrarlı bir bankacılık sistemi gibi   
        bu amaca uygun amaçlar da mevcuttur   0,60 
     Fiyat istikrarının yanısıra tam istihdam gibi bununla çelişen   
       amaçlar da mevcuttur     0,40 
     Banka mevzuatında amaçlar belirtilmemiştir   0,20 
     Açıklanan amaçlar fiyat istikrarını içermez   0,00 
4        
 a.  Avanslar (Senet karşılığı olmayan  0,15   
      borçlanmaya kısıtlama)     
     Avansa izin yok     1,00 
     Avansa sıkı limitler dahilinde izin var (Kamu   0,67 
          gelirlerinin azami yüzde 15'i gibi)     
     Avansa gevşek limitler dahilinde izin var (kamu   0,33 
          gelirlerinin asgari  yüzde 15'i gibi)     
     Borç vermenin kanuni limiti yok    0,00 
 b.  Senet karşılığı borç verme  0,10   
      Senet karşılığı borç verilemez    1,00 
      Senet karşılığı borç ancak sıkı limitler dahilinde    0,67 
      (kamu gelirlerinin azami yüzde 15'i gibi) verilebilir    
      Senet karşılığı borç gevşek limitler dahilinde   0,33 
      (kamu gelirlerinin  asgari % 15'inin üzeri gibi)    
      Borç vermenin kanuni limiti yok    0,00 
 c.  Borç verme şartları (vade,faiz,miktar) 0,10   
      Banka tarafından belirlenir    1,00 
      Banka mevzuatında gösterilir    0,67 
      Banka ile yürütme organının anlaşmasıyla   0,33 
      Yürütme organının kararıyla    0,00 
 d.   Bankanın potansiyel borçluları  0,05   
      Sadece merkezi hükümet    1,00 
      Her düzeyde hükümet organı    0,67 
      Yukarıda bahsedilenler ve KİTler    0,33 
      Kamu ve özel sektör     0,00 
 e.  Merkez bankasına borç verme limitlerinin belirlenmesi 0.025   
      Para miktarı olarak     1,00 
      Merkez bankası pasifleri veya sermayesinin bir oranı olarak  0,67 
      Kamu gelirlerinin belli bir oranı    0,33 
      Kamu harcamalarının belli bir oranı    0,00 
 f.   Kredilerin vadesi   0.025   
      6 ay içinde     1,00 
      1 yıl içinde     0,67 
      1 yıldan fazla     0,33 
      Mevzuatta vadeden bahsedilmez    0,00 
 g.  Kredi faizleri   0.025   
      Minimum oranların üzerindedir    1,00 
      Piyasa oranlarıyla aynıdır    0,75 
      Maksimum oranların altındadır    0,50 
      Faiz oranlarından bahsedilmez    0,25 
      Hükümete verilen kredilerden faiz alınmaz   0,00 
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Değişken 
Numarası   Değişken Tanımı   Ağırlık   

Sayısal 
Kodlama

 h.  Bankanın birincil piyasada devlet kağıtlarını alış     
           satışı yasaklanmıştır.  0.025   
      Evet       1,00 
      Hayır      0,00 
                

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

170 

EK: 4 TCMB YASAL ENDEKSİ (1970-2003) 
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İlgili 
Yasa 
Mad. 25 25 28 27 4 26 - 4 50,6 51 50 45,50,51 50 50 50 56  

Yıllar 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 3 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g 4h Toplam

1970 0,025 0,04 0,042 0 0,01 0,06 0 0,09 0,1 0,067 0,033 0 0 0,02 0,006 0 0,49 

1971 0,025 0,04 0,042 0 0,01 0,06 0 0,09 0,1 0,067 0,033 0 0 0,02 0,006 0 0,49 

1972 0,025 0,04 0,042 0 0,01 0,06 0 0,09 0,1 0,067 0,033 0 0 0,02 0,006 0 0,49 

1973 0,025 0,04 0,042 0 0,01 0,06 0 0,09 0,1 0,067 0,033 0 0 0,02 0,006 0 0,49 

1974 0,025 0,04 0,042 0 0,01 0,06 0 0,09 0,1 0,067 0,033 0 0 0,02 0,006 0 0,49 

1975 0,025 0,04 0,042 0 0,01 0,06 0 0,09 0,1 0,067 0,033 0 0 0,02 0,006 0 0,49 

1976 0,025 0,04 0,042 0 0,01 0,06 0 0,09 0,1 0,067 0,033 0 0 0,02 0,006 0 0,49 

1977 0,025 0,04 0,042 0 0,01 0,06 0 0,09 0,1 0,067 0,033 0 0 0,02 0,006 0 0,49 

1978 0,025 0,04 0,042 0 0,01 0,06 0 0,09 0,1 0,067 0,033 0 0 0,02 0,006 0 0,49 

1979 0,025 0,04 0,042 0 0,01 0,06 0 0,09 0,1 0,067 0,033 0 0 0,02 0,006 0 0,49 
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Başkanın 

Görevlendirilmesi 
Para Politikasının 

Belirlenmesi Hedefler Hükümete Borç vermede Kısıtlamalar  
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İlgili 
Yasa 
Mad. 25 25 28 27 4 26 - 4 50,6 51 50 45,50,51 50 50 50 56  

1980 0,025 0,04 0,042 0 0,01 0,06 0 0,09 0,1 0,067 0,033 0 0 0,02 0,006 0 0,49 

1981 0,025 0,04 0,042 0 0,01 0,06 0 0,09 0,1 0,067 0,033 0 0 0,02 0,006 0 0,49 

1982 0,025 0,04 0,042 0 0,01 0,06 0 0,09 0,1 0,067 0,033 0 0 0,02 0,006 0 0,49 

1983 0,025 0,04 0,042 0 0,01 0,06 0 0,09 0,1 0,067 0,033 0 0 0,02 0,006 0 0,49 

1984 0,025 0,04 0,042 0 0,01 0,06 0 0,09 0,1 0,067 0,033 0 0 0,02 0,006 0 0,49 

1985 0,025 0,04 0,042 0 0,01 0,06 0 0,09 0,1 0,067 0,033 0 0 0,02 0,006 0 0,49 

1986 0,025 0,04 0,042 0 0,03 0,06 0 0,09 0,1 0,067 0,033 0 0 0,02 0,006 0 0,50 

1987 0 0,01 0,042 0 0,03 0,06 0 0,06 0,1 0,067 0,033 0 0 0,02 0,006 0 0,42 

1988 0 0,01 0,042 0 0,03 0,06 0 0,06 0,1 0,067 0,033 0 0 0,02 0,006 0 0,42 

1989 0 0,01 0,042 0 0,03 0,06 0 0,06 0,1 0,067 0,033 0 0 0,02 0,006 0 0,42 

1990 0,025 0,01 0,042 0 0,03 0,06 0 0,06 0,1 0,067 0,033 0 0 0,02 0,006 0 0,45 

1991 0,025 0,01 0,042 0 0,03 0,06 0 0,06 0,1 0,067 0,033 0 0 0,02 0,006 0 0,45 
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Başkanın 

Görevlendirilmesi 
Para Politikasının 

Belirlenmesi Hedefler Hükümete Borç vermede Kısıtlamalar  
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İlgili 
Yasa 
Mad. 25 25 28 27 4 26 - 4 50,6 51 50 45,50,51 50 50 50 56  

1992 0,025 0,01 0,042 0 0,03 0,06 0 0,06 0,1 0,067 0,033 0 0 0,02 0,006 0 0,45 

1993 0,025 0,01 0,042 0 0,03 0,06 0 0,06 0,1 0,067 0,033 0 0 0,02 0,006 0 0,45 

1994 0,025 0,01 0,042 0 0,03 0,06 0 0,06 0,1 0,067 0,033 0 0 0,02 0,006 0 0,45 

1995 0,025 0,01 0,042 0 0,03 0,06 0 0,06 0,1 0,067 0,033 0 0 0,02 0,006 0 0,45 

1996 0,025 0,01 0,042 0 0,03 0,06 0 0,06 0,1 0,067 0,033 0 0 0,02 0,006 0 0,45 

1997 0,025 0,01 0,042 0 0,03 0,06 0 0,06 0,1 0,067 0,033 0 0 0,02 0,006 0 0,45 

1998 0,025 0,01 0,042 0 0,03 0,06 0 0,06 0,1 0,067 0,033 0 0 0,02 0,006 0 0,45 

1999 0,025 0,01 0,042 0 0,03 0,06 0 0,06 0,1 0,067 0,033 0 0 0,02 0,006 0 0,45 

2000 0,025 0,01 0,042 0 0,03 0,06 0 0,06 0,1 0,067 0,033 0 0 0,02 0,006 0 0,45 

2001 0,025 0,01 0,042 0 0,03 0,06 0 0,15 0,15 0,1 0,1 0,05 0,025 0,03 0,025 0,025 0,82 

2002 0,025 0,01 0,042 0 0,03 0,06 0 0,15 0,15 0,1 0,1 0,05 0,025 0,03 0,025 0,025 0,82 

2003 0,025 0,01 0,042 0 0,03 0,06 0 0,15 0,15 0,1 0,1 0,05 0,025 0,03 0,025 0,025 0,82 
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