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Son y llarda birçok ülkede merkez bankalar n n ba ms zl  büyük ilgi oda  haline gelmi tir ve siyasi 
iktidarlardan ba ms z, özerk bir merkez bankac l  anlay  giderek yayg nla maktad r. Ba ms zl k kavram , 
para ve banka sisteminin i leyi  ve denetiminde ortaya ç kan ve sürekli art  gösteren karma k problemlere çözüm 
olarak ortaya ç km ; her ülkenin sosyal, politik, ekonomik ve kurumsal özelliklerine göre zamanla uygulan  
a amas nda farkl l k göstermi tir. Bugün, iki tür ba ms zl ktan söz edebiliriz: Amaç ve araç ba ms zl  ile araç 
ba ms zl .  

Merkez bankalar  amaç ve araç aç s ndan ba ms z olabilecekleri gibi, yaln zca araç aç s ndan da ba ms z 
olabilirler. Amaç ba ms zl na sahip merkez bankalar , para politikas na dair temel amaçlar n  kendileri 
belirleyebilmektedir. Araç ba ms zl  ise merkez bankalar n n, belirlenen amaca ula ma a amas nda para 
politikas  araçlar n n tümünü,  hükümetin onay na gerek duymadan serbestçe kullanabilmeleridir. Ba ms zl k söz 
konusu oldu unda hükümetlerin para politikas  üzerindeki etkileri büyük ölçüde azalt l r veya tamam yla ortadan 
kald r l r. Merkez bankalar n n ne ölçüde ba ms z olduklar n n anla lmas nda, ekonomik ba ms zl k ve politik 
ba ms zl k aç s ndan durumlar  önemlidir. Ekonomik ba ms zl k, hükümet harcamalar n n finansman n n 
do rudan merkez bankas  kredileriyle yap l p yap lmad yla ba lant l d r. E er kamu kesimi aç klar  merkez 
bankas  taraf ndan do rudan finanse ediliyorsa, ekonomik ba ms zl ktan söz edilemez. Politik ba ms zl  
belirleyen faktörler ise merkez bankalar n n ba kanlar n n, banka meclisi üyelerinin ve ba kan yard mc lar n n 
atanma biçimleri, görev süreleri, görevden al nma ekilleridir. (1) Ayr ca, amaç ba ms zl n n olup olmad  da 
politik ba ms zl  etkileyen faktörler aras ndad r. 
  

 Politik kayg lar  dolay s yla paray  
sorumsuzca yöneten siyasi iktidarlar n etkisinden 
kurtulan merkez bankalar n n, paran n de erinin 
korunmas  ve fiyat istikrar n n sa lanmas nda daha 
ba ar l  oldu u görü ü yayg nla m t r. Bu görü ü 
payla an çok say da ülke, merkez bankalar n  
ba ms z hale getirmek için yasal de i ikli e 
gitmi tir. Asl nda, böyle bir yasal de i ikli e 
gitmelerinin alt nda birçok neden yatmaktad r. (2) 
Öncelikle, fiyat istikrar n  sa layan Avrupa Para 
Sistemi (EMS) ve Bretton Woods sistemi gibi 
kurumlar n ortadan kalkmas  bu konuda yeni 
alternatifler aranmas  ihtiyac n  do urmu tur. 

Almanya II. Dünya Sava  sonras nda sanayi ülkeleri içinde en iyi enflasyon rakamlar n  yakalayan ülke olmay  
ba ar nca, bunun Bundesbank’a verilen otonomi sayesinde oldu u dü ünülmü  ve bu olay merkez bankas  
ba ms zl n n fiyat istikrar  sa lad n n en büyük kan t  olarak görülmü tür. Ayr ca, Avrupa Birli i’ne üye olan 
ülkelerin ulusal merkez bankalar  ve Avrupa Merkez Bankas ’ndan olu an Avrupa Merkez Bankalar  Sistemi’nin 
(ESCB) gelecekteki en önemli amac  fiyat istikrar  olaca  için, Maastricht Antla mas ’na göre ba ms z bir merkez 
bankas  Avrupa Para Birli i’ne (EMU) üyeli in önko ullar ndan biri olmu tur. Tüm bunlar n yan  s ra Latin 
Amerika ülkelerinde de yüksek enflasyonu azaltabilecek kurumsal de i ikliklere gidilme ihtiyac  hissedilmi tir. 
Son olarak, sosyalist ülkelerde de ba ms z merkez bankalar n n olu turulmas , bu ülkelerin piyasa ekonomisinin 
düzgün bir ekilde i leyebilmesi için gerekli olan kurumsal yap ya geçi te bir ad m olmu tur. Bu ekilde fiyat 
istikrar n n sa lanmas nda merkez bankalar n n ba ms zl  önem kazanm t r. 
 Yap lan ara t rmalarda merkez bankas  ba ms zl  ile enflasyon aras nda negatif bir ili ki oldu u 
kan tlanm t r. (2) Temel makro ekonomi bilgilerimizden yola ç karak bu konuyu u ekilde aç klayabiliriz: Para 
arz n n art  h z  ile enflasyon do ru orant l d r. O zaman enflasyonu kontrol alt nda tutman n yolu para arz n  
kontrol alt nda tutmaktan geçer. Para arz n n art  h z n n kontrolü, para politikas  yoluyla merkez bankalar n n 
elindedir. Diyelim ki, Merkez Bankas  enflasyonu hiç hesaba katmadan hazine veya di er kamu kesimlerine 
limitsiz kredi verdi; ve örne in, siyasi iktidarlar kamu kesimi aç klar n  bu krediler vas tas yla kar lamaya 
kalk t lar. Bu durumda kur, faiz ve enflasyon oranlar n n gerektirdi i para talebinin çok üstünde bir para piyasaya 
arz edilmi  olur. Bir di er deyi le, Merkez Bankas  kar l ks z para basm  olur. Arz  talebin üstüne ç kan paran n 
de eri dü er, enflasyon art  gösterir. Dolay s yla  enflasyonu kontrol edebilmek için, para arz n n kontrolünü 
sa layan Merkez Bankas ’n n siyasi iktidarlar n bask s ndan ba ms z olmas  gerekmektedir. 
 Enflasyon ve merkez bankas  ba ms zl  aras ndaki ters ili ki kan tlanm  olmas na ra men ba ms zl n 
fiyat istikrar  için ne yeterli ne de gerekli oldu unu savunan görü ler de ço unluktad r. ABD, Almanya ve sviçre 
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gibi ba ms z merkez bankalar  olan ülkeler enflasyonu dü ük tutmay  ba arm lard r, ancak Fransa da, tamamen 
hükümetin kontrolü alt nda bulunan ve çok s k politik etkilere maruz kalan bir merkez bankas yla Almanya’dan 
daha dü ük enflasyon rakamlar  yakalamay  ba arm t r. Ayn  ekilde Japonya da ba ms z bir merkez bankas ndan 
uzak ama enflasyon yerine deflasyonun ya and  bir yerdir. Üstelik yine pek çok bilimsel çal mada ba ms zl n 
deflasyonun maliyetini azaltmad  kan tlanm ; tam aksine ba ms zl k yüksek deflasyon maliyetleriyle 
ili kilendirilmi tir. (2) Ayn  çal malarda merkez bankas  ba ms zl n n büyüme ve i sizlik oran n  etkilemedi i 
ortaya ç km t r. Tüm bunlar merkez bankas  ba ms zl n n ekonomik sorunlara bir çözüm olu turaca  
dü üncesinde ku kular n ortaya ç kmas na neden olmu tur ve bu konudaki tart malar sürüp gitmektedir.  
 Türkiye’de 25.04.2001 tarihli ve 4651 say l  kanun ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankas  Kanunu’nda de i iklik yap larak ba ms z bir merkez bankas  olu turulmu tur. 
Gerekçe olarak ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas  Kanunu’nun yürürlü e girdi i 
tarihten bugüne kadar geçen 31 y ll k süre içinde h zla de i en ekonomik ko ullar, Türkiye’nin 
uzun y llardan beri kronik enflasyon sorununu çözememesinin getirdi i giderek artan tepki ve 
merkez bankac l  konusunda ba ta Avrupa Birli i normlar  olmak üzere dünyada meydana 
gelen geli meler gösterilmi tir. (1) Böylece yüksek enflasyonun dü ürülmesi ve Avrupa 
Birli i’ne uyum sa lama hedeflenmi tir. 

 Para politikas  ülkelerin ekonomisinde çok önemli bir yere sahiptir ve paran n yönetim ve üretimi 
siyasetten kötü anlamda etkilenmeye çok müsaittir. Politik kayg lar ta yan siyasi iktidarlar k sa vadede 
kazand r yormu  gibi görünen, ama uzun vadede kay plarla sonuçlanan kararlar alabilirler ve tüm bunlar 
ekonomiyi derinden etkileyen sonuçlar do urabilir. Para politikas n  siyasetten uzak tutman n yolu ise merkez 
bankas n n ba ms zla t r lmas d r. Merkez bankas  ba ms zl  artt kça enflasyonun azald  bir gerçektir, ancak 
her ülkenin ekonomisinde ayn  ölçüde etki yaratmayabilir. Her ülke kendi yap s na uygun bir merkez bankas  
olu turmal d r. Türkiye ekonomisi de siyasi kayg lardan fazlaca etkilendi i için, ba ms z bir Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankas  ile para politikas n  siyasetten uzak tutmak do ru bir karar olmu tur. “ yi olan tek merkez bankas , 
politikac lara hay r diyebilendir.” (3) Bu söz, belki de en çok Türkiye için geçerlidir. 
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