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1‑ Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2‑ Banka Meclisi ve Denetleme Kurulunun 2020 hesap yılına ait raporlarının ve kâr dağıtımı ile ilgili teklifin 
okunması ve görüşülmesi.

3‑ 2020 yılına ait bilanço, kâr ve zarar hesabı ile kâr dağıtımına ilişkin teklifin onaylanması.

4‑ Banka Meclisi üyelerinin ve Denetleme Kurulunun ibraları.

5‑ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesi doğrultusunda Bankamız Esas Mukavelesi’nin 
14. maddesinde değişiklik yapılması hususunun Bankamız Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca Genel Kurulun 
onayına arzı.

6‑ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında 
İç Yönerge’nin 2, 5, 7, 8, 11, 12, 14 ve 15. maddelerinde değişiklik yapılması ile söz konusu İç Yönerge’ye 
14/A maddesinin eklenmesi hususunun onaya arzı.

7‑ Banka Meclisinin 30 Nisan 2021 tarihi bitiminde boşalacak iki üyeliği için seçim yapılması. 

8‑ Denetleme Kurulunun 30 Nisan 2021 tarihi bitiminde boşalacak üç üyeliği için seçim yapılması.

Gündem
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TCMB’nin temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarının sağlanması, sürdürülebilir 
büyüme, istihdam ve toplumsal refah artışı için ön koşuldur. Merkez bankaları, toplumsal refah artışına 
en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak yapmaktadır. Uzun vadeli faizlerin düşük düzeylerde oluşması 
için fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi gerekmektedir. Fiyat istikrarı, yerli paranın değerini 
koruyarak değişim ve değer saklama aracı olma özelliğini desteklemekte ve para ikamesi ihtiyacını 
azaltmaktadır. Düşük enflasyon ortamının kalıcı olarak tesis edilmesi halinde, ülke risk priminin düşmesi, 
para ikamesi eğiliminin tersine dönmesi, finansman maliyetlerinin gerilemesi ve vadelerin uzaması yoluyla 
makroekonomik ve finansal istikrar sağlanacaktır. 

TCMB, 2021 yılında enflasyon hedeflemesi rejimini tüm unsurlarıyla kararlı bir şekilde uygulayacaktır. Kalıcı 
fiyat istikrarı ve yüzde 5 hedefine varıncaya kadar, sıkı para politikası duruşu kararlılıkla uzun bir müddet 
sürdürülecektir. TCMB, kalıcı fiyat istikrarının sağlanması temel hedefine yönelik elindeki tüm araçları tam, 
zamanlı, etkili, güçlü ve kararlı bir şekilde uygulayacaktır. Para politikası kararları fiyat istikrarı önceliği 
korunarak alınacaktır.

Enflasyon hedeflemesi rejiminde toplumun bütün katmanlarının fiyat istikrarı hedefine odaklanması, 
buna inanması, karar alıcıların ve politika üretenlerin bu yönde adımları kararlı bir şekilde atmaları esastır. 
Bu çerçevede, önümüzdeki dönemde, enflasyonla mücadeleyi tüm tarafların da sahiplendiği bir sürece 
dönüştürmek üzere açık, kapsayıcı ve etkili bir iş birliği ve iletişim politikası yürütülecektir. Bu kapsamda 
TCMB; şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda politika iletişimini ve veri 
paylaşımını güçlendirecektir. 

TCMB fiyat istikrarını, finansal istikrar için bir ön koşul, finansal istikrarı da fiyat istikrarı için en önemli 
unsurlardan biri olarak görmektedir. Fiyat istikrarına odaklı para politikasının makrofinansal risklerin 
sınırlanması için de kritik önemde olduğu değerlendirilmektedir. Finansal istikrarın korunması ve finansal 
sistemin güçlendirilmesi hedefleri çerçevesinde; bütüncül bir yaklaşımla, yurt içi ve küresel gelişmeler ve risk 
unsurları yakından takip edilecektir.

TCMB hedeflerine ulaşması amacıyla Stratejik Planında yer alan “araştırma ve iletişim”, “operasyonel yapı”, 
“teknoloji ve altyapı”, “insan kaynağı” ile “kurumsal kültür” odak alanları çerçevesinde çalışmalarına yön 
vermektedir. Bu başlıklar altında, TCMB daha etkin ve verimli bir organizasyon yapısını hayata geçirirken, 
alınan kararların etkisini güçlendirecek bir iletişim ve eş güdüm yapısıyla birlikte kurumsal aidiyeti ve birlikte 
çalışma kültürünü ortak değerlerle güçlendirerek kurumsal hedeflerine ulaşacaktır. 

TCMB; bağımsızlığı, köklü geçmişi, sahip olduğu güçlü kurum kültürü, güçlü organizasyon yapısı, nitelikli 
insan kaynağı ve üstün teknolojik altyapısıyla ülke ekonomisi için her zaman önemli kararlara imza atan bir 
kurum olmuştur. Önümüzdeki dönemde de, kalıcı fiyat istikrarını sağlamak temel amacı doğrultusunda, 
görev ve sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmeye ve ülkemiz ekonomisine özveriyle katkı 
sağlamaya devam edeceğimize gönülden inanıyorum. 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2020-2022 Stratejik Planı

VİZYONUMUZ
Vizyonumuz; bağımsızlık, güvenilirlik, etkili 
organizasyon, yetkin insan kaynağı, yenilikçi 
yaklaşım, etkin iletişim ve üstün teknolojik altyapı 
anlayışıyla dünyanın önde gelen merkez bankaları 
arasında yer almaktır.

ODAK ALANLARIMIZ

MİSYONUMUZ
Ana hedefimiz fiyat istikrarını sağlayarak ve finansal 
istikrarı destekleyerek toplumsal refaha katkıda 
bulunmaktır.

1. Araştırma ve İletişim

2. Operasyonel Yapı

3. Teknoloji ve Altyapı

4. İnsan Kaynağı

5. Kurumsal Kültür
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TCMB’nin vizyon ve misyonu doğrultusunda ulaşmak istediği hedefleri gösteren beş odak alanı 
bulunmaktadır.

Bankamızın Beş Odak Alanı

 Araştırma ve  
Analiz Yetkinliği

 İletişim ve   
Eş Güdüm

 İş Süreçleri

 Organizasyon

 Teknoloji

 Altyapı

 Siber Güvenlik

 Yetenek 
Kazanımı

 Yetkinlik 
Yönetimi

 Performans 
Yönetimi

 İnsan Kaynağı 
Analitiği

 Birlikte Çalışma 
Kültürü

 Çalışan 
Yaklaşımı

 Çalışan 
Motivasyonu

 Kurumsal 
Aidiyet

ARAŞTIRMA
VE 

İLETİŞİM

1 2

OPERASYONEL
YAPI

3

TEKNOLOjİ
VE

ALTYAPI

4

İNSAN
KAYNAğI

5

KURUMSAL
KÜLTÜR
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TCMB, fiyat istikrarını sağlama amacı 
doğrultusunda para politikası ve likidite 
araçlarını piyasa koşul ve gerekliliklerine 
uygun bir şekilde kullanmıştır. 

 TCMB, 2019 yılının Temmuz ayında 
başladığı faiz indirim sürecine, 2020 
yılı Ocak ve Şubat aylarında devam 
etmiş ve politika faiz oranında toplam 
125 baz puan, Mart ve Nisan aylarında 
politika faizinde toplamda 200 baz puan 
indirime gitmiştir.

 TCMB, salgına bağlı gelişmelerin 
Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz 
etkilerinin sınırlandırılması açısından 
finansal piyasaların, kredi kanalının 
ve firmaların nakit akışının sağlıklı 
işleyişinin devamı sağlamak amacıyla 
gerekli kararları almıştır.

 TCMB, 2020 yılında ZK’ları gerek para 
politikasını destekleyecek şekilde 
gerekse makro ihtiyati bir araç 
olarak kullanmıştır. Mart ayı başında 
bankacılık sektörünce verilen kredilerin 
tüketim yerine verimli ve üretim odaklı 
sektörlere yönlendirilerek cari işlemler 
dengesinin olumlu yönde etkilenmesi 
ve finansal istikrarın desteklenmesi 
amacıyla, kredi büyümesine dayalı ZK 
uygulamasında dikkate alınan kredi 
büyümesi hesaplamasında tüketici 
kredilerinin ağırlığı azaltılmış ve ticari 
krediler yerine selektif sektörlere verilen 
krediler dikkate alınmaya başlanmıştır.

 Bankaların likidite yönetimine katkı 
sağlanması ve altın cinsi tasarrufların 
sisteme dâhil edilmesi amacıyla 
TCMB bünyesinde Türk Lirası Karşılığı 
Altın Swap Piyasası ile Döviz Karşılığı 
Altın Swap Piyasası işlemlerine 2020 
yılında da devam edilmiştir. Ayrıca, 
17 Mart 2020 tarihli basın duyurusu 
çerçevesinde bankaların Türk lirası ve 
yabancı para likidite yönetimine katkı 
sağlamak amacıyla altın karşılığı Türk 
lirası swap ihalelerine başlanmıştır.

 TCMB, Mayıs ayında, üretim ve 
satışlardaki düşüşe bağlı birim 
maliyet artışlarına dikkat çekerek, 
enflasyonda kısa vadede bir miktar 
artış görülebileceği, ancak toplam 
talep koşullarının enflasyonu sınırlayıcı 
etkisinin arttığı değerlendirmesinde 
bulunarak politika faizinde 50 baz 
puanlık ölçülü bir indirim yapmıştır. 

 Haziran ayında TCMB, toplam talep 
koşullarının sınırlayıcı etkisine karşın, 
salgına bağlı birim maliyet artışlarının 
yansımalarıyla çekirdek enflasyon 
göstergelerinin eğilimlerinde bir miktar 
yükseliş gözlendiğini vurgulayarak 
politika faizini sabit bırakmıştır. 

 Temmuz ayındaki değerlendirmelerinde 
TCMB, yılın ikinci yarısında talep yönlü 
dezenflasyonist etkilerin daha belirgin 
hale geleceği öngörüsünü korumakla 
birlikte, söz konusu dönemde yıl sonu 
enflasyon tahmini üzerindeki risklerin 
yukarı yönlü olması nedeniyle politika 
faizini sabit bırakmıştır.

 Ağustos ayından itibaren, para politikası 
uygulamaları çerçevesinde koordineli 
sıkılaştırma adımları atılmaya başlanmış 
ve Mart ayında koronavirüs salgınının 
küresel çapta yarattığı belirsizliğin 
Türkiye ekonomisi üzerindeki olası 
olumsuz etkilerinin sınırlandırılması 
amacıyla sağlanmaya başlanan 
imkânların uygulaması kademeli olarak 
sonlandırılmıştır. 

 TCMB Eylül ayında dezenflasyon sürecini 
yeniden tesis etmek ve fiyat istikrarını 
desteklemek amacıyla politika faizinin 
200 baz puan yükseltilmesine karar 
vermiştir.

FİYAT İSTİKRARINA 
ODAKLANMA 

2020 Yılına Genel Bakış
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 TCMB, Ekim ayında politika faizini 
sabit tutmakla birlikte, enflasyon 
görünümünde belirgin bir iyileşme 
sağlanana kadar para ve likidite 
politikalarındaki sıkı duruşun 
sürdürülmesine karar vermiştir. Para 
politikası operasyonel çerçevesinde 
değişikliğe gidilerek, Geç Likidite 
Penceresi (GLP) işlemlerinde 
uygulanacak TCMB borç verme faiz 
oranı ile gecelik borç verme faiz oranı 
arasındaki fark 300 baz puan olarak 
belirlenmiştir. 

 TCMB fonlama operasyonları, Kasım 
ayına kadar APİ çerçevesinde bir hafta 
vadeli repo miktar ihaleleri, piyasa 
yapıcı likidite imkânı, hedefli ilave 
likidite imkânı kapsamında yapılan repo 
miktar ihaleleri, bir ay vadeli geleneksel 
yöntemli repo ihaleleri, gecelik vadeli 
repo ve depo işlemleri ile GLP işlemleri 
yoluyla gerçekleştirilmiştir. 

 Kasım ayında enflasyon görünümüne 
dair risklerin bertaraf edilmesi, 
enflasyon beklentilerinin kontrol altına 
alınması ve dezenflasyon sürecinin 
en kısa sürede yeniden tesisi için, 
politika faizi yüzde 10,25’ten yüzde 15’e 
yükseltilmiştir. Faiz artırım kararına 
ek olarak TCMB, sade bir operasyonel 
çerçevede kısa vadeli tüm fonlamanın 
temel politika aracı olan bir hafta vadeli 
repo faiz oranı üzerinden yapılmasına 
karar vermiştir.

 Kasım ayı sonlarında fiyat istikrarı 
temel amacı doğrultusunda parasal 
aktarım mekanizmasının etkinliğini 
artırmak amacıyla Zorunlu Karşılık 
sisteminde sadeleşmeye gidilmesine 
karar verilmiştir. Buna göre; reel kredi 
büyümesine göre farklılaşan ZK ve 
faiz/nema oranları uygulamasının 
yürürlükten kaldırılmasına, ZK 
oranlarının tüm bankalar için aynı 
oranlar üzerinden uygulanmasına ve 
Türk lirası cinsinden ZK’lara ödenen 
faiz/nema oranının tüm bankalar için 
yüzde 12 olarak uygulanmasına karar 
verilmiştir. 

 Aralık ayında dezenflasyon sürecinin 
en kısa sürede yeniden tesisi için, 
2021 yıl sonu tahmin hedefi göz 
önünde bulundurularak politika faizi 
yüzde 15’ten yüzde 17 seviyesine 
yükseltilmiştir.
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TCMB 2020 yılında yalın, etkin ve çift yönlü 
bir iletişim politikası yürütmüştür.

 Koronavirüs salgınının etkisinde geçen 
2020 yılında, koronavirüs salgınının 
ülke ekonomisi üzerindeki olası 
olumsuz etkilerini sınırlandırmak için 
TCMB tarafından alınan önlemler 
basın duyuruları ile kamuoyuna 
duyurulmuştur. 

 TCMB Kasım ayından itibaren para 
politikasında sade bir operasyonel 
çerçeveye geçmiştir. Para politikasına 
dair alınan bu karar, TCMB’nin politika 
duruşunu fiyat istikrarı önceliğini 
koruyarak belirleyeceğine vurgu 
yapan güçlü bir iletişim politikası ile 
desteklenmiştir.

 2020 yılı ile dünya gündemine giren 
koronavirüs salgını, bazı iletişim 
çalışmalarının sanal ortamda 
yapılmasını zorunlu kılmıştır. Enflasyon 
Raporu Bilgilendirme Toplantılarının 
biri sanal ortamda, üçü ise fiziksel 
ortamda koronavirüs önlemleri alınarak 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 2021 Yılı Para 
ve Kur Politikası Metni, 16 Aralık 2020 
tarihinde sanal ortamda yapılan 
bir basın toplantısı ile kamuoyuna 
duyurulmuştur. 

 Yatırımcı kuruluşlar ve kredi 
derecelendirme kuruluşları (KDK) 
ile 2020 yılı Ocak‑Mart Döneminde 
teknik içerikli yüz yüze toplantılar 
ve telekonferanslar düzenlenmiştir. 
Temmuz ve Eylül aylarında ulusal ve 
uluslararası yatırımcılar, ekonomist, 
analist ve portföy yöneticilerinin 
katılımıyla iki adet yatırımcı video 
konferansı düzenlenmiştir. 

 Ekonomik faaliyetlere ve firmaların 
karar alma mekanizmalarına ilişkin 
bilgi edinmek ve ekonominin gidişatı 
ile ilgili reel sektör hissiyatının zamanlı 
bir şekilde takip edilmesi amacıyla 
878’i imalat sanayii firması olmak 
üzere toplam 1.775 firmanın üst 
düzey yöneticileriyle ve 19 sivil toplum 
kuruluşuyla görüşmeler yapılmıştır.

 2020 yılında paydaşlarla iletişim 
kapsamında TCMB Başkanı, yurt 
içinde TCMB politika ve uygulamalarını 
içeren ve güncel ekonomik gelişmeleri 
değerlendiren sunum, konuşma ve 
röportajlar gerçekleştirmiştir.

 Başkan Naci Ağbal, 25 Aralık 2020 
tarihinde TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonunda bir sunum 
gerçekleştirmiştir.

 TCMB çalışanlarının görüşlerini kamuoyu 
ile paylaşabilmeleri, tartışmaya açmaları 
ve ekonomi gündemine zamanlı katkıda 
bulunabilmeleri amacıyla açılmış olan 
“Merkezin Güncesi” isimli kurumsal 
blogda yeni analizler yayımlanmaya 
devam etmiştir.

 Fiyat istikrarının önemi konusunda 
farkındalık oluşturmak ve farklı 
paydaşlara ekonomi eğitimi vermek 
üzere başlatılan “Herkes İçin Ekonomi” 
girişimi sürdürülmüş, yurt geneline 
yayılması için “Herkes İçin Ekonomi 
Anadolu’da” projesi kapsamında 
etkinliklere devam edilmiştir. Proje 
çerçevesinde, 25‑27 Şubat 2020 tarihleri 
arasında Trabzon’da, 11‑12 Mart 2020 
tarihlerinde Sivas’ta etkinlikler 
gerçekleştirilmiştir.

YALIN, ETKİN 
VE ÇİFT YÖNLÜ 

İLETİŞİM
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TCMB, teknoloji ve otomasyondan tüm 
iş süreçlerinde yoğun ve etkin bir şekilde 
yararlanmaya ve finansal altyapıyı 
güçlendirici adımlar atmaya devam etmiştir.

 Sosyal medya platformları, genel ağ sitesi, 
mikrositeler ve Merkezin Güncesi dijital 
iletişim kanalları olarak yoğun şekilde 
kullanılmıştır.

 Bilişim Teknolojileri (BT) alanında, 
Bankanın vizyonuyla uyumlu olarak 
ihtiyaç duyulan teknolojik çözüm ve 
sistemlerin oluşturulmasına ve bu 
sistemlerin güvenliği ile sürekliliğinin 
sağlanması çalışmalarına devam 
edilmiştir.

 Pandemi döneminde hızlı tepki verilerek 
bankanın işlerinin aynı şekilde devam 
etmesi sağlanmış, bu amaçla video 
konferans ve sanal toplantılara erişim 
imkânları yaygınlaştırılmış, mobil 
çalışmayı destekleyecek donanımların 
sayısı artırılmış, uzaktan erişimlerin 
güvenliğine yönelik ek önlemler alınmıştır. 

 Koronavirüs salgını nedeniyle alınan 
önlemler çerçevesinde önemli 
toplantıların çoğu video konferans yoluyla 
sanal ortamda gerçekleştirilmiştir. IMF/
DB toplantıları, Merkez Bankaları ile 
toplantılar, yatırımcılarla görüşmeler, 
Banka Meclisi ve Yönetim Komitesi 
toplantıları günümüz en üst teknolojik 
imkanları kullanılarak, süreçlerde 
herhangi bir aksamaya yol açmadan 
gerçekleştirilmiştir.

 TCMB, 7x24 kesintisiz hizmet verecek, 
ödemelerin hesaplar arasında uçtan 
uca aktarımını saniyeler içerisinde 
gerçekleştirecek ve işlemin tarafları olan 
kullanıcıların ödemeleriyle ilgili anlık 
olarak bilgilendirilmesini sağlayacak 
yeni bir ödeme sistemini hizmete açmak 
üzere hazırlıklarını tamamlamıştır. FAST 
(Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) olarak 
isimlendirilen bu yeni sistem ile farklı 
bankalardaki hesaplar arasındaki para 
transferleri, saniyeler içerisinde, 7 gün‑24 
saat gerçekleştirilebilecektir. FAST Sistemi, 
18 Aralık 2020 tarihinden itibaren pilot 
uygulama olarak hizmete alınmıştır. 

 Ödeme Hizmetlerinde TR Karekodun 
Üretilmesi ve Kullanılması Hakkında 
Yönetmelik 21 Ağustos 2020 tarih 
ve 31220 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Karekod ile işlem yapmakta olan ödeme 
hizmeti sağlayıcılarının TR Karekod’a 
geçişi ve TCMB ödeme sistemleri ya da 
kartla ödeme kabul eden işyerlerinde 
TR Karekod ile ödeme kabul edilmesine 
yönelik altyapıların oluşturulması için 
çalışmalar yapılmıştır. Hâlihazırda 

karekod ile işlem yapmakta olan ödeme 
hizmeti sağlayıcılarının TR Karekod’a 
geçişi ve TCMB ödeme sistemleri ya da 
kartla ödeme kabul eden işyerlerinde 
TR Karekod ile ödeme kabul edilmesine 
yönelik altyapıların oluşturulması için son 
tarih olarak 31 Aralık 2021 belirlenmiştir.

 Türkiye Ödeme ve Elektronik Para 
Kuruluşları Birliği (Birlik) Statüsü, 
TCMB’nin önerisi ve Cumhurbaşkanı 
Kararı ile 28 Haziran 2020 tarihli ve 31169 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiş ve böylece tüzel kişiliği 
haiz ve kamu kurumu niteliğinde meslek 
kuruluşu olan Birlik kurulmuştur. 
Türkiye’de hâlihazırda faaliyet gösteren 
ödeme ve elektronik para kuruluşlarının 
Birliğe üyelik başvuruları alınmış, ilk 
Genel Kurul toplantısı TCMB tarafından 
gerçekleştirilmiş ve Birliğin organları 
oluşmuştur.

 TCMB, ülkemizdeki ödemeler altyapısına 
ve yenilikçi iş yapış yöntemlerine ilişkin 
önemli geliştirme alanları belirlemiştir. Bu 
doğrultuda yapılacak çalışmalar açısından 
BKM’nin, mevcut durumda üstlendiği 
ve temel olarak kartlı ödemeler alanına 
odaklanan rollerine ilave olarak önemli 
görevler üstlenmesi planlanmaktadır. Bu 
kapsamda TCMB, 6493 sayılı Kanun’un 
8’inci maddesinin dördüncü fıkrası 
uyarınca sistemik öneme sahip sistem 
işleticisi olan BKM’ye hakim ortak olarak 
hissedar olmuştur.

 Finans alanında ortaya çıkan küresel 
gelişmelerin takip edilerek iyi uygulama 
örneklerinin ve bunlarla ilgili teknolojik 
altyapıların TCMB’ye kazandırılması, dijital 
paraya ilişkin incelemeler yapılarak, dijital 
paranın hayata geçirilmesi için gerekli 
teknolojik hazırlıkların yapılması, yapay 
zeka ve makine öğrenmesi alanlarında 
çalışmalar yürütülmesine yönelik olarak 
Finansal İnovasyon Genel Müdürlüğü 
kurulmuştur.

 Merkez bankası dijital parası konusunda 
Ar‑Ge Projesi başlatılmıştır. Projenin 
amacı, bir konsept olarak dijital paranın 
TCMB tarafından ihraç edilebilirliğini farklı 
senaryolar altında incelemek, test etmek 
ve araştırma geliştirme faaliyetlerini 
hayata geçirmektir. Ar‑Ge Projesi 
neticesinde elde edilen çıktılarla, dijital 
paranın sahip olabileceği farklı özelliklerin 
tespiti, bu özelliklerin bir araya gelmesi 
sonucu ortaya çıkabilecek etkilerin analizi, 
teknolojik gereksinimlerin tespiti ve 
mevcut teknolojilerin bu gereksinimleri 
ne kadar karşılayabildiğinin anlaşılması 
mümkün olabilecektir. Ayrıca yapay zeka 
ve makine öğrenmesi teknikleriyle ilgili 
araştırmalar yapılmıştır.

TEKNOLOjİYİ 
VE FİNANSAL 

ALTYAPIYI DAHA 
YOğUN VE ETKİN 

KULLANMA
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TCMB, görev alanı dahilindeki ekonomi 
politikalarının üretilmesinde ve 
uygulanmasında ulusal ve uluslararası 
paydaşlarla eş güdüm içinde çalışmaya 
devam etmiştir.

 Ülke merkez bankaları ve 
uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin 
geliştirilmesi amacıyla ulusal ve 
uluslararası platformlarda, çeşitli 
toplantı, konferans, seminer ve 
çalıştaylara katılım sağlanmıştır. 2020 
yılı Ocak ve Şubat aylarında fiziki olarak 
Mart‑Aralık döneminde ise çevrim 
içi olarak gerçekleşen söz konusu 
etkinliklerde küresel ekonomik ve 
finansal görünüm, Covid‑19 salgınının 
etkilerini hafifletmek için atılan politika 
adımları ve salgın sonrası dönemdeki 
olası zorluklar ve fırsatlar ele alınmıştır.

 Merkez bankacılığı konularında ikili 
iş birliğinin geliştirilmesine zemin 
oluşturmak amacıyla Azerbaycan ve 
Libya Merkez Bankaları ile mutabakat 
zaptı imzalanmıştır. İmzalanan 
mutabakat zabıtlarıyla TCMB’nin 
resmi iş birliği içinde olduğu merkez 
bankası sayısı 34’e ulaşmış, böylelikle 
uluslararası iş birliği ağının kapsamı 
genişletilmiştir.

 Son yıllarda uluslararası iş birliği 
alanında gösterilen çabaların devamı 
olarak TCMB, 2020 yılında diğer merkez 
bankaları ile planlanan teknik iş birliği 
faaliyetlerini video konferans yöntemiyle 
gerçekleştirmiştir. 

 TCMB’nin ikili iş birliği stratejisi 
kapsamında, 10 paydaş merkez bankası 
ile 17 video konferans düzenlenmiş, 
bilgi talepleri ve üst düzey görüşmeler 
de dahil olmak üzere 34 partner 
merkez bankası ile toplam 58 faaliyet 
gerçekleştirilmiştir. 

 Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya 
Bankası (DB) tarafından video konferans 
olarak organize edilen Bahar Toplantıları 
ile Yıllık Toplantılara katılım sağlanmıştır.

 IMF, G‑20 ve Uluslararası Ödemeler 
Bankası (BIS) tarafından periyodik olarak 
düzenlenen toplantılar kapsamında iç ve 
dış paydaşlar ile eş güdüm sağlanmıştır.

 G20 platformunun 2020 yılı içerisinde 
faaliyetleri Suudi Arabistan Dönem 
Başkanlığı’nda gerçekleştirilmiştir. 
Salgın döneminde küresel ekonomi 
ile uluslararası finansal sistemin karşı 
karşıya olduğu zorlukların üstesinden 
gelmek için mevcut toplantılarının 
yanı sıra olağanüstü G20 Başkanlar ve 
Bakanlar toplantıları düzenlenmiş ve 
katılım sağlanmıştır.

 “Orta Asya, Karadeniz Bölgesi ve Balkan 
Ülkeleri Guvernörler Kulübü” ve “İİT‑
İSEDAK Merkez Bankaları Forumu” 
toplantıları düzenlenmiştir.

 TCMB, Türkiye’nin AB müktesebatına 
uyum sürecinde kat ettiği gelişmenin 
izlenebilmesi ve Avrupa Komisyonuna 
iletilmesini sağlamak üzere T.C. Dışişleri 
Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığına, 
sorumlu olduğu fasıllardaki gelişmeler 
hakkında bilgi aktarmaya devam 
etmiştir. Ayrıca, AB ile Batı Balkanlar 
ve Türkiye Arasında Ekonomik ve Mali 
Diyalog çerçevesindeki çalışmalara 
Covid‑19 salgını nedeniyle 2020 yılında 
elektronik ortamda devam edilmiş, AB 
Ulusal Eylem Planının 2020‑2023 yıllarını 
kapsayacak şekilde güncellenmesi 
amacıyla gerçekleştirilen ön çalışmaya, 
TCMB görev alanına giren fasıllar 
kapsamında katkı sağlanmıştır.

ULUSAL VE 
ULUSLARARASI 
PAYDAŞLARLA 

EŞ GÜDÜM 
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TCMB, sosyal sorumluluğa ve duyarlılığa 
sahip olarak, pandemi koşullarında 
sınırlı da olsa, kültür, sanat ve spor 
faaliyetlerinde yer almaya devam etmiştir. 

 TCMB, Sanat Koleksiyonu’ndan 
seçilen eserlerle gerçekleştirdiği 
yurt içi sergiler aracılığıyla sanat 
koleksiyonunun tanıtımının yanı sıra 
ülkemizin kültür mirasının gelecek 
kuşaklara aktarılmasını sağlamayı 
hedeflemektedir. Bu kapsamda, Milli 
Mücadelenin 100. yılı sebebiyle; Sivas’ta 
11 Mart‑30 Haziran 2020 tarihleri 
arasında bir sergi düzenlenmiştir. 

 Türk Sanat Müziği Korosu Konseri 
ile Türk Halk Müziği Korosu Konseri 
düzenlenmiş, çevrim içi satranç 
turnuvası gerçekleştirilmiştir.

 Sosyal sorumluluk faaliyetlerinde yer 
alınmış, bağış ve yardımlar ile akademik 
çalışmalara katkıda bulunmaya devam 
edilmiştir. 

 Küresel koronavirüs salgını kaynaklı 
alınan tedbirlerin yaratacağı olumsuz 
koşullardan en çok etkilenmesi 
beklenen toplum kesimlerini 

desteklemek ve toplumsal dayanışmayı 
artırmak amacıyla başlatılan 
“Biz Bize Yeteriz Türkiyem” Milli 
Dayanışma Kampanyası’na TCMB 
olarak 100.000.000,‑ TL maddi destek 
sağlanmıştır.

 1999 depreminden sonra TCMB 
ile Yunanistan Merkez Bankasının 
katkılarıyla inşa edilerek 2001 2002 
yılında eğitime açılan Merkez Bankası 
Derince Anadolu Lisesinden mezun 
olarak bir yükseköğrenim kurumuna 
kaydını yaptıran başarılı öğrencilere, 
belirli kriterler çerçevesinde verilen 
karşılıksız eğitim bursu uygulaması 
2020 yılında da devam etmiş, 2020‑2021 
eğitim‑öğretim yılında burs almaya hak 
kazanan sekiz öğrenciyle birlikte burstan 
yararlanan öğrenci sayısı 37’ye, bugüne 
kadar burstan yararlanan toplam 
öğrenci sayısı ise 120’ye ulaşmıştır. 

KÜLTÜREL, 
SANATSAL 
VE SOSYAL 

DUYARLILIğA 
SAHİP OLMA
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Sayılarla 2020

88 trilyon TL
TCMB Ödeme 

Sistemlerinden Geçen 
Toplam Ödeme Tutarı

2
İmzalanan Mutabakat 

Zaptı Sayısı

1.775
Reel Sektör Çalışmaları 
Kapsamında Görüşülen 

Firma Sayısı

3.499
Çalışan Sayısı

188 milyar TL
Emisyon Hacmi

2,4 milyar adet 
Dolaşımdaki Banknot 

Sayısı

%46,6
Altın Varlıklarının 

Rezervler İçindeki Payı

719,2 ton
Altın Mevcutları

23,1 milyar ABD doları
Reeskont Kredilerinin 

TCMB Net Döviz 
Rezervlerine Katkısı

1.600
Herkes İçin Ekonomi 
Etkinliklerine Katılan 

Öğrenci Sayısı

Basın Duyurusu
77 37

Eğitim Bursundan 
Yararlanan Öğrenci Sayısı
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6
Merkezin Güncesi’nde 
Yayınlanan Yeni Analiz 

Sayısı

4
Mali Destek Verilen 

Akademik Program Sayısı

34/21
Türkiye’de Faaliyet 
Gösteren Ödeme 

Kuruluşu/Elektronik Para 
Kuruluşu Sayısı

4
Faaliyet İzni Verilen 

Ödeme ve Elektronik Para 
Kuruluşu Sayısı 

55
TCMB Ödeme Sistemleri 

Katılımcı Sayısı

18
Ekonomi Notları 

Kapsamında Kamuoyu İle 
Paylaşılan Not Sayısı 

Reeskont Kredileri 
Toplam Limiti

20 milyar ABD doları 20 milyar TL
Yatırım Taahhütlü Avans 

Kredilerinin Toplam Limiti

15
Çalışma Tebliğleri Serisine 

Eklenen Yayın Sayısı

28.018
Kurum İçi Eğitimler 

Katılımcı Sayısı

406
Toplantı Yapılan Yatırımcı, 
Analist ve Ekonomist Sayısı

252
Banka Tanıtım 

Programlarına Katılan 
Öğrenci Sayısı
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1. BÖLÜM GENEL BİLGİLER

Fotoğraf: TCMB tarafından düzenlenen “Ekonomi ve İnsan” temalı Uluslararası Fotoğraf Yarışmasında sergilenen
 Aydıncan Çiftci’nin “İşçi” adlı eseri
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TCMB, 30 Haziran 1930 tarihinde anonim şirket 
statüsünde kurulmuş ve 3 Ekim 1931 tarihinde 
Ankara’da faaliyetlerine başlamıştır.

TCMB’nin sermayesi 25.000 Türk lirası olup, hisseleri 
(A), (B), (C) ve (D) sınıflarına ayrılmıştır. (A) sınıfı hisse 
senetleri, TCMB sermayesinin yüzde 51’inden aşağı 
düşmemek koşuluyla Hazine’ye aittir. (B) sınıfı hisse 
senetleri, Türkiye’de faaliyette bulunan millî bankalara, 
(C) sınıfı hisse senetleri, millî bankalar dışında kalan 
diğer bankalarla imtiyazlı şirketlere, (D) sınıfı hisse 
senetleri ise Türk ticaret müesseselerine ve Türk 
vatandaşlığını haiz tüzel ve gerçek kişilere tahsis 
edilmiştir. 2020 yılı sonu itibarıyla, toplam hisseler 
içinde; (A) sınıfı hisselerin payı yüzde 55,12, (B) sınıfı 
hisselerin payı yüzde 23,25, (C) sınıfı hisselerin payı 
yüzde 2,51 ve (D) sınıfı hisselerin payı ise yüzde 
19,12’dir.

Türkiye’de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ’ne 
ait olan para basma yetkisi TBMM tarafından süresiz 
olarak TCMB’ye devredilmiştir. Bu doğrultuda, 
ülkemizde banknot basma ve ihraç imtiyazı tek elden 
TCMB’ye aittir.

25 Nisan 2001 tarihinde 1211 sayılı TCMB Kanunu’nda 
yapılan değişiklik ile TCMB’nin temel amacı fiyat 
istikrarını sağlamak olarak belirlenmiştir. TCMB’ye, 
bu amaca yönelik para politikasını ve kullanacağı 
para politikası araçlarını doğrudan belirleme yetkisi 
verilmiştir. Bu çerçevede TCMB araç bağımsızlığına 
sahiptir. Diğer yandan TCMB, finansal sistemde 
istikrarı sağlayıcı, para ve döviz piyasaları ile ilgili 
düzenleyici tedbirleri almaktadır. Bununla birlikte 
TCMB, fiyat istikrarını sağlama amacı ile çelişmemek 
kaydıyla hükümetin büyüme ve istihdam politikalarını 
desteklemekle görevlendirilmiştir.

2020 yılı sonu itibarıyla, yurt içinde 17 Genel 
Müdürlüğü ve çeşitli illerde faaliyet gösteren 21 Şubesi; 
T.C. Dışişleri Bakanlığı yurt dışı teşkilatının Frankfurt, 
Londra, New York, Washington, Pekin, Tokyo, Doha 
ve Kuala Lumpur’daki temsilcilikleri bünyesinde 
ekonomi müşavirlikleri ve ataşelikleri bulunan TCMB, 
toplam 3.499 personeli ile dünyadaki ve ülkemizdeki 
gelişmeleri yakından izleyerek sürekli yenilenen 
dinamik bir yapı içinde politikalarını uygulamakta ve 
1211 sayılı TCMB Kanunu ile kendisine verilen görev ve 
yetkiler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.
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1.1.1 Banka Meclisi

1.1 Yönetim Birimleri 

Naci Ağbal
Başkan

Prof.Dr. Elif Haykır 
Hobikoğlu
Üye

Prof.Dr. Nurullah Genç
Üye

Prof.Dr. Başak Tanınmış 
Yücememiş
Üye

Ömer Duman
Üye

Mehmet Aktaş
Üye

Derya Yücel
Üye
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Banka Meclisi, Başkan ile Genel Kurul tarafından seçilen altı üyeden oluşmaktadır. Banka Meclisi üyelerinin görev 
süresi üç yıldır ve her yıl üçte biri yenilenmektedir. Başkan, Banka Meclisinin de başkanıdır. Toplantılar, Başkan’ın 
çağrısı ile ayda en az bir defa olmak üzere yapılmaktadır. Banka Meclisi, üyelerin en az üçte ikisinin katılımıyla 
toplanmakta ve mevcut üyelerin çoğunluğu ile karar almaktadır. 

Para politikası stratejisi ve enflasyon hedefi doğrultusunda uygulanabilecek para politikasına ve kullanılabilecek 
para politikası araçlarına ilişkin kararların alınması; tedavüldeki banknotlara ilişkin konularda düzenleme yapılması 
ve karar alınması; açık piyasa ve döviz efektif işlemlerine, reeskont ve avans işlemleri ile reeskont ve avans faiz 
oranlarına, zorunlu karşılıklara ve ülke altın ve döviz rezervlerinin yönetimine ilişkin usul ve esasların tespiti ile 
gerekli düzenlemelerin yapılması; TCMB’nin bütçesinin, yıllık faaliyet raporunun, bilanço, kâr ve zarar hesaplarının 
ve Genel Kurul gündeminin hazırlanması; TCMB’nin idare, teşkilat ve hizmetleri ile personeline ilişkin olarak 
hazırlanan düzenlemelerin ve kadroların onaylanması Banka Meclisinin görev ve yetkileri arasındadır.

Banka Meclisi 2020 yılında 16 toplantı yapmış, 177 adet karar almıştır.

18 Mayıs 2020 tarihinde yapılan TCMB Olağan Genel Kurul toplantısında; 15 Mart 2019 tarihinde yapılan TCMB 
Olağan Genel Kurul toplantısında Banka Meclisi üyeliklerine seçilen Hayrettin Demircan ve Ahmet Keçeci’nin 
görevlerine başlamamaları nedeniyle açık bulunan Banka Meclisi üyeliklerine; Türk Ticaret Kanunu’nun   
363. maddesi gereğince Banka Meclisince seçilmiş bulunan Mehmet Aktaş ve Başak Tanınmış Yücememiş’in  
30 Nisan 2022 tarihi bitimine kadar sürecek olan Banka Meclisi üyelikleri onaylanmıştır.

Ayrıca, 18 Mayıs 2020 tarihinde yapılan TCMB Olağan Genel Kurul toplantısında, Banka Meclisinde görev süresi 
sona eren Mehmet Vehbi Çıtak ve Ömer Duman’dan boşalan iki üyelik için yapılan seçim sonucunda,   
30 Nisan 2023 tarihi bitimine kadar görev yapmak üzere, Banka Meclisi üyeliklerine Ömer Duman yeniden ve  
Elif Haykır Hobikoğlu seçilmişlerdir.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Banka Meclisi, Başkan Naci Ağbal ve üyeler; Nurullah Genç, Ömer Duman,   
Derya Yücel, Başak Tanınmış Yücememiş, Mehmet Aktaş ve Elif Haykır Hobikoğlu’ndan oluşmaktadır.
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1.1.2 Para Politikası Kurulu

Naci Ağbal
Başkan

Dr. Emrah Şener
Üye

Murat Çetinkaya
Üye

Dr. Uğur Namık Küçük
Üye

Dr. Oğuzhan Özbaş
Üye

Ömer Duman
Üye

Prof.Dr. Abdullah Yavaş
Üye
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Para Politikası Kurulu (PPK), Başkan’ın başkanlığında, Başkan Yardımcıları, Banka Meclisi tarafından kendi üyeleri 
arasından seçilen bir üye ve Başkan’ın önerisi üzerine atanan bir kişiden oluşmaktadır.

PPK, fiyat istikrarını sağlamak amacıyla para politikası ilke ve stratejilerinin belirlenmesi; para politikası stratejisi 
çerçevesinde hükûmet ile birlikte enflasyon hedefinin belirlenmesi; para politikası hedefleri ve uygulamaları 
konusunda belirli dönemler itibarıyla raporlar hazırlayarak, hükümetin ve belirleyeceği esaslar doğrultusunda 
kamuoyunun bilgilendirilmesi; hükûmetle birlikte Türk lirasının iç ve dış değerini korumak için gerekli tedbirlerin 
alınması ve yabancı paralar ile altın karşısındaki değerini tespit etmeye yönelik kur rejiminin belirlenmesi ile 
görevli ve yetkilidir.

2020 yılında PPK tarafından 12 toplantı yapılmış, PPK tarafından alınan kararlar TCMB Genel Ağ sitesinde 
yayımlanmıştır.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla PPK, Başkan Naci Ağbal ve üyeler; Başkan Yardımcıları Emrah Şener, Uğur Namık 
Küçük, Murat Çetinkaya, Oğuzhan Özbaş ile Banka Meclisi üyesi Ömer Duman ve atanan üye Abdullah Yavaş’tan 
oluşmaktadır.
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1.1.3 Denetleme Kurulu

Doç.Dr. Mehmet Babacan
Üye

Mehmet Kaya
Üye

Suat Sarıgül
Üye

Hayrettin Kurt
Üye
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Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen dört üyeden oluşmaktadır. Üyelerin görev süresi iki yıldır.

Denetleme Kurulu, TCMB’nin bütün işlem ve hesaplarını denetlemekle görevlidir. Kurul, değerlendirmelerini yazılı 
olarak Banka Meclisine bildirmekte ve bir kopyasını da Cumhurbaşkanlığına iletmektedir. Kurul, o yıla ait işlem ve 
hesaplar hakkında yıl sonunda hazırladığı raporu Genel Kurul’a sunmaktadır.

18 Mayıs 2020 tarihinde yapılan TCMB Olağan Genel Kurul toplantısında, Denetleme Kurulunda görev süresi sona 
eren Mehmet Murat Özdil’den boşalan bir üyelik için yapılan seçim sonucunda, 30 Nisan 2022 tarihi bitimine kadar 
görev yapmak üzere Denetleme Kurulu üyeliğine Suat Sarıgül seçilmiştir.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Denetleme Kurulu, Mehmet Babacan, Mehmet Kaya, Hayrettin Kurt ve   
Suat Sarıgül’den oluşmaktadır.
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1.1.4 Yönetim Komitesi

Naci Ağbal
Başkan

Dr. Emrah Şener
Üye

Murat Çetinkaya
Üye

Dr. Uğur Namık Küçük
Üye

Dr. Oğuzhan Özbaş
Üye
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Yönetim Komitesi, Başkan ve Başkan Yardımcılarından oluşmaktadır. Başkan ve Başkan Yardımcıları, 
Cumhurbaşkanı kararıyla dört yıllık bir dönem için atanmaktadır. Yönetim Komitesi toplantılarında kararlar, tam 
üye sayısının çoğunluğu ile alınmaktadır.

Yönetim Komitesi; gerekli görülen durumlarda, Banka Meclisi tarafından karar alınması gereken hususları 
önceden inceleyerek Banka Meclisine yapılacak teklifleri ve TCMB’nin idare, teşkilat ve hizmetlerine ilişkin 
yönetmelikleri hazırlamaktadır. Ayrıca, TCMB işlemlerinde eş güdümü sağlamak, atanmaları Banka Meclisi 
tarafından yapılan personel dışında kalan memur ve hizmetlilerin tayini, aylıklarının tespiti, işten çıkarılması ve 
emekliliği gibi konularda karar almak Yönetim Komitesinin görev ve yetkileri arasındadır.

7 Kasım 2020 tarihi itibarıyla Bankamız Başkanlığına Naci Ağbal atanmıştır.

Bankamız Başkan Yardımcısı Emrah Şener Başkan Yardımcılığına 2 Eylül 2020 tarihinde yeniden atanmıştır.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Yönetim Komitesi, Başkan Naci Ağbal ve Başkan Yardımcıları Emrah Şener, Uğur 
Namık Küçük, Murat Çetinkaya ve Oğuzhan Özbaş’tan oluşmaktadır.
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1211 sayılı TCMB Kanunu’nun 19, 22/A, 24 ve 33. maddeleri gereğince; Başkan ve Başkan Yardımcılarının aylık 
ücretleriyle temsil ödenekleri, Banka Meclisi üyeleri ve PPK üyesinin aylıkları ile tazminatları ve Denetleme Kurulu 
üyelerinin ücretleri, Cumhurbaşkanı tarafından tespit edilmektedir. Bu doğrultuda; Başkan, Banka Meclisi, PPK, 
Denetleme Kurulu ve Yönetim Komitesi üyelerinden oluşan TCMB üst yönetimine 2020 yılında brüt ücret olarak 
toplam 13.643.812,20 Türk lirası ödenmiştir.

1.1.5 Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

1.1.6 İdare Merkezi Yönetim Birimleri

31.12.2020 tarihi itibarıyla;

Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Genel Müdür Çağrı Sarıkaya

Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Dr.Ali Çufadar

Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü Genel Müdür (*) Yaşar Altunoğlu

Başkanlık Ofisi Müdür Adem Özden

Bilişim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Mehmet Zahit Ateş

Bütçe ve Finansal Raporlama Genel Müdürlüğü Genel Müdür İrfan Yanar

Denetim Genel Müdürlüğü Genel Müdür Mehmet Düzgün

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Mustafa Aydöner

Emisyon Genel Müdürlüğü Genel Müdür Nurettin Tüysüz

Finansal İnovasyon Genel Müdürlüğü Genel Müdür Dr.Yüksel Görmez

Hukuk Genel Müdürlüğü Genel Müdür Sıtkı Eroğlu

İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Dr.Ferhat Çamlıca

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Dr.Doğan Başar

Operasyon Genel Müdürlüğü Genel Müdür Dr.Yusuf Bora Enhoş

Ödeme Sistemleri ve Finansal Teknolojiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür İlker Durusoy

Piyasalar Genel Müdürlüğü Genel Müdür (*) Dr.Doruk Küçüksaraç

Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürlüğü Genel Müdür ‑

Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Dr.Cevriye Aysoy

* Tedvir
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1.1.7 Şubeler

31.12.2020 tarihi itibarıyla;

Adana Şubesi Müdür Mecit Hasan Subaşı

Ankara Şubesi Müdür İlker Bayır

Antalya Şubesi Müdür Gökhan Güler

Bursa Şubesi Müdür Lütfi Soylu

Denizli Şubesi Müdür (*) Tolga Kiraz

Diyarbakır Şubesi Müdür Muhammed İslami Önal

Edirne Şubesi Müdür (*) Emrah Uslu

Erzurum Şubesi Müdür (*) Ali Bakır

Eskişehir Şubesi Müdür (*) Ozan Timur Damar

Gaziantep Şubesi Müdür Ayşen İşcan

İskenderun Şubesi Müdür Mustafa Alpar

İstanbul Şubesi Müdür Raşide Özyalın

İzmir Şubesi Müdür Oğuzhan Saçkan

İzmit Şubesi Müdür Vasviye Kahramanlar

Kayseri Şubesi Müdür Dr.Davut Balcı

Konya Şubesi Müdür Cihat Yücel

Malatya Şubesi Müdür İzzettin Uluat

Mersin Şubesi Müdür Mehmet Yıldırım

Samsun Şubesi Müdür  ‑

Trabzon Şubesi Müdür Özgür Aydin

Van Şubesi Müdür Erol Seheroğlu

* Tedvir
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1.1.8 Organizasyon Şeması

Genel Kurul 

Banka Meclisi

Para Politikası 
Kurulu

Bütçe ve Finansal 
Raporlama

Gn. Md.

İnsan Kaynakları
Gn. Md.

Bankacılık ve 
Finansal Kuruluşlar

Gn. Md.

Piyasalar
Gn. Md.

Emisyon
Gn. Md.

Banknot Matbaası
Gn. Md.

Denetim
Gn. Md.

Operasyon
Gn. Md.

Veri Yönetişimi ve 
İstatistik
Gn. Md.

Finansal İnovasyon
Gn. Md.

Hukuk
Gn. Md.

Şubeler
Yapısal Ekonomik 

Araştırmalar
Gn. Md.

Araştırma ve Para 
Politikası
Gn. Md.

İletişim ve Dış 
İlişkiler
Gn. Md.

Bilişim Teknolojileri
Gn. Md.

Destek Hizmetleri
Gn. Md.

Ödeme Sistemleri 
ve Finansal 

Teknolojiler Gn. Md.

Başkan

Denetleme Kurulu

Yönetim Komitesi

Başkan Yardımcısı

Başkanlık Ofisi

Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı
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1.2 Kadro ve Personel Durumu

TCMB, Türkiye ekonomisindeki stratejik rolü ve üstlenmiş olduğu farklı görevleri nedeniyle çeşitli meslek 
gruplarından nitelikli bir insan kaynağına sahiptir. TCMB personel kadro sayısı, 2020 yılı sonu itibarıyla 4.354’tür. 
Fiili personel adedi 3.499 olup, personel kadrolarının faaliyet dönemi sonu itibarıyla doluluk oranı yüzde 80,36 
olarak gerçekleşmiştir.

Bu faaliyet dönemi içinde emeklilik, istifa, işe son verme, askerlik ve vefat gibi sebeplerle 463 personel ayrılmış, 
toplam 88 personel alınmıştır. Böylece yıl sonu itibarıyla fiili personel mevcudu, 2019 yılına göre 375 kişi azalarak 
3.499’a düşmüştür. (Grafik 1.2.1).

TCMB’deki personel mevcudunun yüzde 79,59’unu genel idare hizmetleri, yüzde 12,52’sini teknik hizmetler, yüzde 
0,46’sı sağlık hizmetleri, yüzde 0,43’ünü avukatlık hizmetleri, yüzde 7’sini yardımcı hizmetler sınıfı oluşturmaktadır. 
Personelin yüzde 9,40’ı sözleşmeli, yüzde 90,60’ı ise kadroludur.

TCMB’deki personel mevcudunun yüzde 57,24’ü İdare Merkezinde, yüzde 42,76’sı ise şubelerde çalışmaktadır. Yaş 
gruplarına göre dağılım incelendiğinde, personelin yüzde 46,21’inin 31‑40 yaş grubunda olduğu görülmektedir 
(Grafik 1.2.2). Diğer taraftan, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim yapmış personelin payı ise yüzde 84,48’dir 
(Grafik 1.2.3).
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2. BÖLÜM FAALİYETLER VE ÖNEMLİ GELİŞMELER

Fotoğraf: TCMB tarafından düzenlenen “Ekonomi ve İnsan” temalı Uluslararası Fotoğraf Yarışmasında sergilenen
 Bayram Ayhan’ın “Terazi” adlı eseri
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2.1 Fiyat İstikrarı ve Para 
Politikası
2.1.1 Genel Değerlendirme
İktisadi faaliyet, salgının dış ticaret, turizm ve iç talep 
üzerindeki etkilerine bağlı olarak Mart ayı ortalarından 
itibaren zayıflamaya başlamıştır. Ekonomideki 
yavaşlama Nisan ayında belirginleşmiş ve sektörler 
geneline yayılmıştır. Başta ana ticaret ortağımız olan 
Avrupa bölgesi olmak üzere küresel iktisadi faaliyetteki 
sert daralmayla birlikte ihracat imkânları önemli ölçüde 
zayıflamış, yurt dışı seyahat kısıtlamaları sonrası turizm 
faaliyetleri durma noktasına gelmiştir. Mayıs ayına 
kadar sıkı bir şekilde uygulanan ekonomik kapanma 
ve sokağa çıkma yasakları gibi hareket kısıtlamaları, 
salgından en çok etkilenen hizmetler sektöründe 
daha belirgin olmak üzere iktisadi faaliyet ve istihdamı 
olumsuz etkilemiştir.

Mayıs ayının ortalarından itibaren salgına bağlı 
kısıtlamaların kademeli olarak hafifletilmesiyle 
destekleyici politikaların yurt içi talep ve iktisadi faaliyet 
üzerindeki etkisi belirginleşmiştir. Finansal koşullardaki 
belirgin gevşeme ve güçlü kredi ivmesiyle, ertelenmiş 
yurt içi talep hızlı bir şekilde devreye girmiş ve ihracatın 
da desteğiyle ekonomide güçlü bir toparlanma 
sağlanmıştır. Böylece, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 11,0 
oranında gerileyen GSYİH üçüncü çeyrekte yüzde 15,9 
oranında güçlü bir artış kaydetmiş ve salgın öncesi 
seviyesini aşmıştır. Son çeyrekte ise iktisadi faaliyetteki 
artış ivme kaybetmekle birlikte sürmüştür. Bu görünüm 
altında, 2020 yılı büyümesi yüzde 1,8 olmuştur.

Güçlü kredi ivmesiyle ekonomide sağlanan hızlı 
toparlanmanın dış denge ve enflasyon görünümü 
üzerinde belirgin yansımaları olmuştur. Krediler 
ve parasal büyüklüklerde kısa sürede sağlanan 
hızlı genişleme, iktisadi faaliyetteki toparlanmayı 
desteklemekle birlikte enflasyon ve cari denge 
görünümünü olumsuz etkilemiştir. Mal ihracatındaki 
iyileşmeye karşın, başta turizm olmak üzere hizmet 
gelirlerindeki düşüş ve ithalattaki canlanmayla 
birlikte cari işlemler açığı hızla artmıştır. Bu dönemde, 
küresel belirsizliklere ek olarak yurt içinde enflasyon 
beklentilerinin bozulması ve dolarizasyon eğiliminin 
güç kazanması altın talebini artırmış ve dış dengeyi 
olumsuz etkilemiştir.
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2020 yılında tüketici enflasyonunun ana sürükleyicisi döviz kuru gelişmeleri olmuştur. Yılın ilk on aylık döneminde 
enflasyon yüzde 12 civarında yataya yakın bir seyir izlemiştir. Bu seyirde, büyük ölçüde enerji ve tütün kaynaklı 
baz etkileri sınırlayıcı olurken, enflasyon Temmuz ayından itibaren gıda ve temel mal gruplarında artış eğilimine 
girmiştir. Döviz kuru başta olmak üzere artan maliyet baskıları ve güçlü kredi ivmesine bağlı talep yönlü unsurlar 
özellikle yılın ikinci yarısında enflasyon beklentilerini ve görünümünü olumsuz etkilemiştir. Ayrıca, üretici 
enflasyonu da yılın ikinci yarısında hızlı bir artış göstermiş ve tüketici fiyatları üzerinde maliyet yönlü baskılar güçlü 
seyretmiştir. Bu gelişmeler sonucunda, tüketici enflasyonu Aralık ayında yıllık yüzde 14,60’a yükselmiştir. Yılın 
ikinci yarısında çekirdek enflasyon göstergeleri de yüksek seyretmiş ve fiyat artışları genele yayılmıştır. 

TCMB, Kasım ayından itibaren para politikası uygulamalarında makrofinansal riskleri de dikkate alan bir 
çerçeve içinde fiyat istikrarı odaklı kararlı bir duruşun önemine vurgu yapmıştır. TCMB Ağustos ayı başından 
itibaren salgın dönemine özgü politikalarda koordineli sıkılaşma adımları atmış ancak makroekonomik istikrara 
ilişkin risklerin sürmesi politikalarda bir değişiklik ihtiyacı doğurmuştur. Bu kapsamda, TCMB, Kasım ayının ilk 
haftasından itibaren mevcut riskleri dikkate alan ve enflasyonda düşüşü önceliklendiren bir politika duruşunu 
benimseyeceğine yönelik iletişim yapmıştır. Bu söylemle tutarlı olarak, TCMB, enflasyon görünümü üzerindeki 
risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa 
sürede tesisi için, Kasım ve Aralık aylarında net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yapmıştır. İlaveten Kasım ayından 
itibaren para politikasında sade bir operasyonel çerçeveye geçmiştir. Para politikasına dair alınan bu kararlar, 
TCMB’nin politika duruşunu fiyat istikrarı önceliğini koruyarak belirleyeceğine vurgu yapan bir iletişim politikası ile 
desteklenmiştir.
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Para Politikası Gelişmeleri

TCMB, 2019 yılının Temmuz ayında başladığı faiz indirim sürecine, enflasyondaki seyrin yıl sonu tahminleriyle 
uyumlu olduğu değerlendirmesiyle 2020 yılı Ocak ve Şubat aylarında devam etmiş ve politika faiz oranında toplam 
125 baz puanlık indirim yapmıştır. 2019 yılında Türkiye ekonomisine ilişkin makroekonomik göstergelerde belirgin 
bir iyileşme kaydedilmiştir. Enflasyonda hızlı bir düşüş sağlanmış, cari işlemler dengesinde önemli bir düzelme 
gözlenmiştir. Salgının ilk dönemlerinde, küresel gelişmeler paralelinde Türk lirasında gözlenen değer kaybına 
karşın, başta ham petrol ve metal fiyatları olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarındaki keskin düşüş enflasyon 
görünümünü olumlu etkilemiştir. Bu çerçevede, TCMB, yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki aşağı yönlü risklerin 
arttığı değerlendirmesiyle Mart ve Nisan aylarında politika faizinde toplamda 200 baz puan indirime gitmiştir. 
Bu dönemde TCMB, salgına bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması 
açısından finansal piyasaların, kredi kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişinin devamı sağlamak 
amacıyla kapsamlı tedbir paketleri açıklamıştır. Salgın dönemine özgü destekleyici politika adımları TCMB’nin 
likidite yönetimi stratejisine de yansımış ve bu dönemde üç ay vadeli hedefli likidite imkânları kapsamında düşük 
maliyetli fonlama sağlanmıştır.

TCMB, Mayıs ayında, üretim ve satışlardaki düşüşe bağlı birim maliyet artışlarına dikkat çekerek, enflasyonda 
kısa vadede bir miktar artış görülebileceği, ancak toplam talep koşullarının enflasyonu sınırlayıcı etkisinin arttığı 
değerlendirmesinde bulunarak politika faizinde 50 baz puanlık ölçülü bir indirim yapmıştır. Haziran ayında ise 
TCMB, toplam talep koşullarının sınırlayıcı etkisine karşın, salgına bağlı birim maliyet artışlarının yansımalarıyla 
çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde bir miktar yükseliş gözlendiğini vurgulayarak politika faizini 
sabit bırakmıştır. Temmuz ayındaki değerlendirmelerinde TCMB, yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist 
etkilerin daha belirgin hale geleceği öngörüsünü korumakla birlikte, söz konusu dönemde yıl sonu enflasyon 
tahmini üzerindeki risklerin yukarı yönlü olması nedeniyle politika faizini sabit bırakmıştır.

Enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve enflasyon görünümüne yönelik risklerin sınırlanması 
amacıyla, Ağustos ayı başından itibaren salgın dönemine özgü politikalarda koordineli sıkılaşma adımları atılmış ve 
haftalık repo ihalelerine ara verilerek fonlama ihtiyacı gecelik vadede sağlanmaya başlamıştır. TCMB Eylül ayında 
dezenflasyon sürecini yeniden tesis etmek ve fiyat istikrarını desteklemek amacıyla politika faizinin 200 baz puan 
yükseltilmesine karar vermiştir. 

TCMB, Ekim ayında politika faizini sabit tutmakla birlikte, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana 
kadar para ve likidite politikalarındaki sıkı duruşun sürdürülmesine karar vermiştir. Para politikası operasyonel 
çerçevesinde değişikliğe gidilerek, Geç Likidite Penceresi (GLP) işlemlerinde uygulanacak TCMB borç verme faiz 
oranı ile gecelik borç verme faiz oranı arasındaki fark 300 baz puan olarak belirlenmiştir. 

2.1.2 2020 Yılı Gelişmeleri
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Salgın sonrası sıkılaşma adımları çerçevesinde Temmuz ayından Kasım ayına kadar olan dönemde 
ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yaklaşık olarak 750 baz puan artış kaydederek yüzde 14,87 seviyesine 
ulaşmıştır. Kasım ayında ise enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin 
kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için, politika faizi yüzde 
10,25’ten yüzde 15’e yükseltilmiştir. Faiz artırım kararına ek olarak TCMB, sade bir operasyonel çerçevede kısa 
vadeli tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar 
vermiştir. Aralık ayında ise dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için, 2021 yıl sonu tahmin hedefi 
göz önünde bulundurularak politika faizi yüzde 15’ten yüzde 17 seviyesine yükseltilmiştir (Grafik 2.1.2.1). 

2020 yılında APİ aracılığıyla sağlanan fonlamanın kompozisyonunda salgın sonrası devreye alınan yeni imkânlar 
ve finansal piyasa gelişmeleri nedeniyle belirgin değişiklikler gözlenmiştir. TCMB, 2020 yılında APİ çerçevesinde 
bir hafta vadeli repo miktar ihaleleri, piyasa yapıcı likidite imkânı, hedefli ilave likidite imkânı kapsamında yapılan 
repo miktar ihaleleri, bir ay vadeli geleneksel yöntemli repo ihaleleri, gecelik vadeli repo ve depo işlemleri ile GLP 
işlemleri yoluyla fonlama sağlamıştır. Kasım ayı PPK kararı sonrası kısa vadeli tüm fonlamanın temel politika aracı 
olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılması ile APİ fonlaması da sade bir yapıya kavuşmuştur   
(Grafik 2.1.2.2).

Sistemin fonlama ihtiyacı 2019 yıl sonuna göre yaklaşık olarak 530 milyar TL yükselmiş olup söz konusu artışın 
temel belirleyicileri, emisyon hacmindeki yükseliş, TL karşılığı döviz ve altın işlemleri ile Hazine’nin net borçlanma 
tutarındaki artış olmuştur. Reeskont kredileri ve TCMB DİBS alımları ise sistemin fonlama ihtiyacını azaltan 
unsurlar olmuştur. Sistemin fonlama ihtiyacı, net APİ ile döviz ve altın karşılığı gerçekleştirilen swap işlemleriyle 
sağlanmaktadır. Bu kapsamda, 2019 yıl sonu itibarıyla 74 milyar TL olan swap işlem tutarı yaklaşık olarak    
264 milyar TL artış göstererek 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 338 milyar TL seviyesine yükselmiştir. 2019 yıl sonu 
itibarıyla 9,9 milyar TL olan net APİ ise yaklaşık 267 milyar TL artış göstererek 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla  
277 milyar TL seviyesine ulaşmıştır (Grafik 2.1.2.2).

Grafik 2.1.2.2: 2020 Yılında TCMB Fonlaması  
(1 Haftalık Hareketli Ortalama, Milyar TL)

Kaynak: TCMB Son Gözlem: 31 Aralık 2020
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Küresel risk iştahının oldukça dalgalı seyrettiği 2020 yılında gelişmekte olan ülkelerde yaşanan portföy çıkışları ile 
döviz kuru oynaklıklarında artışlar gözlenmiştir (Grafik 2.1.2.3 ve 2.1.2.4). Yılın üçüncü çeyreğinde ülkelerin attığı 
normalleşme adımlarının yanı sıra gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin genişleyici parasal ve mali duruşlarını 
sürdüreceğine yönelik beklentiler küresel risk iştahını artırmıştır. Buna karşın, Türkiye’den portföy çıkışları ülkeye 
özgü unsurların etkisiyle yılın üçüncü çeyreğinde de sürmüş, bu yönüyle diğer gelişmekte olan ülkelerden olumsuz 
ayrışmıştır. Türk lirasının oynaklığı Ağustos ayının başlarında belirgin şekilde yükselmiş, sonrasında dalgalı 
seyrederek diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden olumsuz ayrışmıştır.

Kasım ayından itibaren TCMB’nin fiyat istikrarı vurgusu ve para politikası kararlarında enflasyondaki düşüşü 
önceliklendireceğine dair net iletişimi ve güçlü parasal sıkılaştırması sonucunda hem portföy girişleri tekrar 
başlamış hem de Türk lirasının oynaklığında gerileme olmuştur. Para politikası uygulamaları ve iletişimindeki bu 
değişikliğin risk primi üzerinde olumlu yansımaları olmuş, ülke risk primi gerilemiş ve özellikle uzun vadeli tahvil 
getirilerinde belirgin düşüş kaydedilmiştir (Grafik 2.1.2.5 ve Grafik 2.1.2.6). 

Kredi büyümesine dayalı ZK düzenlemeleri ve 2020 yılının ikinci çeyreğinde salgının hanehalkı ve firmalar 
üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmek amacıyla sağlanan destek paketlerinin ve Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yürürlüğe konulan aktif rasyosu düzenlemesinin de etkisiyle krediler 2020 
yılının ikinci çeyreğinde yüksek oranda artış kaydetmiştir (Grafik 2.1.2.7). Ağustos ayında kredi faizlerindeki artışla 
birlikte, firma kredilerini takiben bireysel krediler de normalleşme sürecine girmiştir. Kasım ayından itibaren 
TCMB’nin güçlü parasal sıkılaştırma adımları kredi ve mevduat faizlerine güçlü bir şekilde yansımıştır (Grafik 
2.1.2.8). Para ve likidite politikasının kredi ve mevduat faizlerine yansımasıyla finansal koşullarda önemli bir 
sıkılaşma sağlanmıştır.

Kaynak: EPFR, TCMB Son Gözlem: 31 Aralık 2020
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Grafik 2.1.2.4: Opsiyonların İma Ettiği Kur 
Oynaklığı      
(ABD Dolarına Karşı, 1 Ay Vadeli, %) 

Kaynak: Bloomberg
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Enflasyon Gelişmeleri

Uygulanan politikalar sonucunda Türk lirasının istikrar kazanması ve ılımlı seyreden talep koşulları ile ithalat 
fiyatları 2019 yılında enflasyondaki düşüşü desteklemiş, tüketici enflasyonu 2019 yılı Eylül ayında tek haneye 
gerilemekle birlikte yılın son iki ayında baz etkisiyle yükselerek yılı yüzde 11,84 seviyesinde tamamlamıştır. Tüketici 
enflasyonu 2020 yılı genelinde yüzde 12 seviyelerinde dalgalanmış, son çeyrekte ise hızlanarak yıl sonunda 
yüzde 14,60 seviyesinde gerçekleşmiştir (Grafik 2.1.2.9). 2020 yılında enflasyondaki artışın temel belirleyicisi 
Türk lirasındaki değer kaybı olmuştur. İşlenmemiş gıda fiyatları ve reel birim iş gücü maliyetleri de enflasyona 
artış yönünde katkı vermiştir. Diğer taraftan, talep koşulları yılın ilk yarısında salgın kaynaklı olarak enflasyonu 
sınırlayıcı yönde etki ederken söz konusu dezenflasyonist etkinin yılın ikinci yarısında normalleşme ve güçlü kredi 
ivmesine bağlı olarak sınırlı kaldığı değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, 2020 yılında sektörel talep farklılaşması 
enflasyon dinamiklerine de yansımıştır. Nitekim, güçlü kredi ivmesinin etkili olduğu dayanıklı mal grubunda 
enflasyonist baskılar belirginleşmiş, giyim ve ayakkabı grubunda ise turizm ve işsizlik görünümüne bağlı olarak 
zayıf seyreden sektörel talep koşullarının dezenflasyonist etkileri gözlenmiştir. 2020 yılında ABD doları cinsi 
ithalat fiyatları dalgalı bir seyir izlemiş, yıl genelinde enflasyona katkısı sıfıra yakın olmuştur. Enflasyon beklentileri 
ise yılın ikinci yarısında yükselmiştir (Grafik 2.1.2.10). Üretici enflasyonunun yılın ikinci yarısında hızlı bir artış 
göstererek Aralık ayı itibarıyla yüzde 25,15’e ulaşmasıyla, tüketici fiyatları üzerinde maliyet yönlü baskılar da güçlü 
seyretmiştir. Bu çerçevede, 2020 yılında enflasyonun eğiliminde artış gözlenmiş, çekirdek göstergelerden B ve 
C’nin yıllık enflasyonları sırasıyla yüzde 14,52 ve yüzde 14,31’e yükselmiştir.

Tüketici enflasyonu, 2020 yılı genelinde yüzde 12 civarında dalgalı bir seyir izledikten sonra yılın son iki 
ayında yükselerek Ekim Enflasyon Raporu tahmininin üzerinde gerçekleşmiştir. Yıllık enflasyondaki artışın 
ana sürükleyicileri temel mal ve gıda grupları olmuştur. Temel mal grubu enflasyonundaki yükselişte güçlü 
kredi ivmesine bağlı talep ve döviz kuru gelişmeleri ana belirleyiciler olmuştur. Temel mal grubunun önemli 
bileşeninden talep koşullarının güçlü seyrettiği dayanıklı mal grubunda maliyet artışlarının güçlü bir şekilde 
fiyatlara yansıtıldığı gözlenirken, salgından etkilenen giyim grubunda yıllık enflasyon bir önceki yıl seviyesinin altına 
gerilemiştir. Birinci el otomobil alımlarında uygulanan ÖTV ve matrah tutarlarının güncellenmesinin temel mal 
grubu enflasyonunu olumsuz etkilediği değerlendirilmektedir. Gıda enflasyonundaki artışta salgına bağlı arz ve 
talep yönlü gelişmelerin etkileri gözlenmiş, bunun yanı sıra döviz kurunda yaşanan gelişmeler ve uluslararası gıda 
fiyatlarında gözlenen yükseliş gıda enflasyonunu olumsuz yönde etkileyen diğer unsurlar olmuştur.

Son Gözlem: 31 Aralık 2020

 

Grafik 2.1.2.6: Tahvil Faizleri (%)

Kaynak: Bloomberg

16

14

12

10

Vade (Ay)

0 12 24 36 48 60 72 84 96 10
8

12
0

2 Ocak 2020 31 Aralık 2020 6 Kasım 2020

Kaynak: Bloomberg Son Gözlem: 31 Aralık 2020

Grafik 2.1.2.5: Türkiye ve Gelişmekte Olan Ülke 
Risk Primlerindeki Değişim     
(5 Yıl Vadeli CDS, Baz Puan, 31 Aralık 2019 = 0)
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2020 yılının ilk çeyreğinde nispeten yatay sayılabilecek dar bir aralıkta dalgalanan hizmet grubu yıllık 
enflasyonunda Mart ayı ile birlikte salgının sınırlayıcı etkileri hissedilmiş, enflasyon Nisan ve Mayıs aylarında salgın 
hastalığa bağlı olarak faaliyetin kesintiye uğradığı kalemler öncülüğünde bir miktar yavaşlamış, Haziran ayında 
ise normalleşme sürecinin etkilediği kalemler öncülüğünde artmıştır. Üçüncü çeyrekte normalleşme adımlarıyla 
birlikte enflasyonist baskılar bir miktar azalmasına rağmen, döviz kuruna duyarlı kalemlerde belirgin fiyat artışları 
gözlenmiştir. Hizmet kalemlerinin bazılarına getirilen KDV indirimleri, sınırlı da olsa, grup enflasyonunu olumlu 
etkileyen bir unsur olurken yılın son iki ayında hizmet yıllık enflasyonundaki artışta gıda fiyatlarındaki görünüm 
ve döviz kuru gelişmeleri öne çıkmıştır. 2020 yılının başında düşük baz sebebiyle artış kaydeden enerji yıllık 
enflasyonu, sonrasında Mayıs ayına kadar salgın hastalığa bağlı olarak uluslararası petrol fiyatlarındaki sert 
düşüş ile birlikte gerilemiştir. Takip eden dönemde uluslararası petrol fiyatlarındaki toparlanmanın yanı sıra 
döviz kuru gelişmeleri ile artış gösteren ve yüksek seyreden enerji yıllık enflasyonunu, yönetilen fiyatlar kaynaklı 
yüksek baz etkileri bir miktar sınırlamıştır. Ekim ayında elektrik fiyatlarında yapılan artışı bir önceki yılın elektrik 
fiyat ayarlamasındaki yüksek baz sınırlarken yıllık enflasyonda gerileme gözlenmiştir. Enerji yıllık enflasyonu 
uluslararası petrol fiyatlarının da etkisiyle yılın son iki ayında bir miktar artış kaydetmiştir.

Kaynak: TCMB, TÜİK Son Gözlem: Aralık 2020

Grafik 2.1.2.9: Enflasyon ve Hedefler (%)
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Grafik 2.1.2.10: Enflasyon Beklentileri (%)

Kaynak: TCMB
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Grafik 2.1.2.7: Kredi Büyümesi   
4 Haftalık Yıllıklandırılmış Hareketli Ortalama, Kur 
Etkisinden Arındırılmış, %)
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Grafik 2.1.2.8: TL Kredi ve Mevduat Faizleri (%)

Kaynak: TCMB
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Arz - Talep Gelişmeleri, Dış Denge ve İstihdam Piyasası

İktisadi faaliyet 2019 yılının ikinci yarısında finansal koşullardaki iyileşme ve kredilerdeki ivmelenmeyle birlikte yurt 
içi talep kaynaklı güç kazanmış ve 2019 yıl geneli büyümesi yüzde 0,9 oranında gerçekleşmiştir.

İktisadi faaliyetteki güçlü seyir 2020 yılı Ocak‑Şubat döneminde devam etmiştir. Mart ayının ikinci yarısından 
itibaren koronavirüs salgınına bağlı gelişmeler iktisadi faaliyeti dış ticaret, turizm ve iç talep kanallarıyla 
sınırlamaya başlamıştır. Salgına bağlı olarak Mart ayı ortalarından itibaren iktisadi faaliyette gözlenen yavaşlama 
artan tedbirlerle Nisan ayında belirginleşmiş ve sektörler geneline yayılmıştır. İktisadi faaliyette kademeli 
normalleşme adımlarıyla birlikte Mayıs ayında toparlanma başlamış; uygulamaya konulan parasal ve mali 
tedbirler, ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek iktisadi faaliyetteki toparlanma sürecine katkı yapmıştır. 
Ancak Nisan ayındaki zayıf seyrin etkisiyle Gayrisafi Yurt İçi Hâsıla (GSYİH) ikinci çeyrekte bir önceki döneme ve bir 
önceki yıla kıyasla, sırasıyla yüzde 11 ve yüzde 10,3 oranında daralmıştır (Grafik 2.1.2.11 ve Grafik 2.1.2.12). 2020 
yılının üçüncü çeyreğinde ise iktisadi faaliyet normalleşme süreci ve parasal genişleme ile güçlü kredi ivmesinin 
desteğiyle iç talep kaynaklı olarak V tipi belirgin bir toparlanma kaydetmiş ve salgın öncesi seviyesini aşmıştır 
(Grafik 2.1.2.12). Bu dönemde toparlanma geniş bir sektörel yayılım sergilemiş, ancak salgından olumsuz etkilenen 
hizmet sektörlerindeki iyileşme daha sınırlı kalmıştır. Son çeyreğe ilişkin veriler, iktisadi faaliyetteki artışın güçlü 
kredi ivmesinin birikimli etkileri ve ihracattaki olumlu seyre bağlı olarak ivme kaybederek sürdüğüne işaret 
etmiştir. Bu dönemde, GSYİH bir önceki döneme ve bir önceki yıla kıyasla sırasıyla yüzde 1,7 ve yüzde 5,9 oranında 
artmıştır. Son çeyrekte dönemlik büyümenin kaynağı net ihracat olurken, nihai yurt içi talebin dönemlik büyümeye 
katkısı 0,3 puan ile sınırlı kalmıştır (Grafik 2.1.2.12). Bu görünüm altında, 2020 yılı büyümesi yüzde 1,8 olarak 
gerçekleşmiştir.

2019 yılındaki dengelenme sürecinde hızlı bir iyileşme kaydeden cari işlemler dengesi, 2019 yılı son çeyreğinden 
itibaren faaliyetin güç kazanmasıyla birlikte düşüş eğilimine girmiştir (Grafik 2.1.2.13). Bu düşüş eğilimi salgına 
bağlı hareket kısıtlamalarının dış ticaret dengesi ve turizm üzerindeki olumsuz etkilerine bağlı olarak ikinci 
çeyrekte ivme kazanmıştır. Takip eden dönemde mal ihracatındaki hızlı toparlanmaya karşın, güçlü kredi 
genişlemesinin ithalat üzerindeki artırıcı etkisi ve yurt içi yerleşiklerin artan altın talebi cari işlemler açığının 
artmasında rol oynamıştır. Öte yandan, salgına bağlı olarak turizm ve taşımacılık gelirlerinin sekteye uğraması, 
hizmet dengesinin cari dengeye sağladığı olumlu katkıyı sınırlamıştır (Grafik 2.1.2.14). Bu çerçevede 2020 yılında 
cari işlemler açığı 36,7 milyar ABD dolarına yükselmiştir. Bu görünüm dış finansman ihtiyacını artırırken, sermaye 
akımlarındaki zayıf seyir nedeniyle cari açık büyük ölçüde rezervlerle finanse edilmiştir. Bu dönemde reel kesimin 
dış borç azaltma süreci de devam etmiştir.

 

Kaynak: TCMB, TÜİK

Grafik 2.1.2.11: Gayrisafi Yurt İçi Hâsıla ve   
Alt Kalemleri (Yıllık Büyümeye Katkılar, % Puan)
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Grafik 2.1.2.12: Gayrisafi Yurt İçi Hâsıla ve   
Alt Kalemleri (Çeyreklik Büyümeye Katkılar, % Puan)

Kaynak: TCMB, TÜİK
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2019 yılı son çeyreğinde iktisadi faaliyetin güç kazanmasıyla birlikte işsizlik oranlarında başlayan gerileme, iş 
gücüne katılım oranındaki düşüşün de etkisiyle, 2020 yılı ilk çeyreğinde devam etmiştir. Ancak, salgına bağlı 
işyeri kapatmaları, kapasite kısıtlamaları ve iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın iş gücü piyasasına yansımaları 
ikinci çeyrekte belirginleşmiş, bu dönemde, istihdam kayıpları hizmetlerde daha belirgin olmak üzere tüm ana 
sektörlere yayılmış ve yaklaşık 2 milyon kişiye ulaşmıştır. Ancak iş gücüne katılım oranında süregelen düşüşün 
belirginleşmesiyle, istihdam azalışlarının işsizlik oranlarına yansıması sınırlı kalmıştır. Bu dönemde, kısa çalışma 
ödeneği başta olmak üzere işsizlik sigorta fonu ve cari transferler aracılığıyla sağlanan destekler, hanehalkı gelir 
kayıplarının sınırlanması ve kayıtlı istihdamın korunması açısından kritik rol oynamıştır. Üçüncü çeyrekte, iktisadi 
faaliyetteki güçlü toparlanma iş gücü piyasasına da yansımış, katılım oranlarındaki toparlanmaya rağmen istihdam 
artışlarına bağlı olarak işsizlik oranlarında düşüş gerçekleşmiştir. Son çeyrekte ise iktisadi faaliyetin artış hızındaki 
yavaşlama ve artan salgın tedbirlerinin iş gücü piyasası üzerindeki kısıtlayıcı etkileri gözlenmeye başlamıştır. Bu 
dönemde, iş gücüne katılım oranı kısıtlamaların etkisiyle yataya yakın bir seyir izlerken, işsizlik oranlarındaki düşüş 
eğilimi yavaşlamıştır (Grafik 2.1.2.15).

Grafik 2.1.2.14: Cari İşlemler Dengesi 
Kompozisyonu (Milyar ABD Doları)

Kaynak: TCMB
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Grafik 2.1.2.15: İşsizlik Oranları ve İş Gücüne 
Katılım Oranı (Mevsimsellikten Arındırılmış, %)

Kaynak: TCMB, TÜİK Son Gözlem: Kasım 2020 Dönemi
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Grafik 2.1.2.13: Cari İşlemler Dengesi   
(12 Aylık Birikimli, Milyar ABD Doları)

20

0

‑20

‑40

‑60
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2017 2018 2019 2020

CİD CİD (Altın Hariç)



2. Bölüm Faaliyetler ve Önemli GelişmelerTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yıllık Faaliyet Raporu 2020

25

2019 yıl sonu itibarıyla 84 milyar Türk lirası olan sistemin fonlama ihtiyacı, yıl boyunca yaklaşık 541 milyar Türk 
lirası artış göstererek, 2020 yıl sonu itibarıyla 625 milyar Türk lirasına ulaşmıştır.

TCMB, 2020 yılı başında ortaya çıkan salgının ekonomik ve finansal etkilerini sınırlamak için likidite yönetimi 
çerçevesinde kapsamlı bir önlem seti uygulamaya koymuştur. Bu çerçevede; 

 DİBS piyasası likiditesinin desteklenmesi amacıyla 2020 yılı Para ve Kur Politikası metninde 2020 yılı için TCMB 
analitik bilanço aktif toplamının azami yüzde 5’i olarak belirlenmiş olan APİ portföyü nominal büyüklüğü, 
17 Nisan 2020 tarihinde, TCMB analitik bilanço aktif toplamının azami yüzde 10’u olarak güncellenmiştir.  
2020 yılında, TCMB tarafından geleneksel ihale yöntemi ile nominal 45,9 milyar TL ve Piyasa Yapıcı bankalardan 
miktar ihalesi yöntemi ile nominal 7,6 milyar TL olmak üzere, toplamda nominal 53,5 milyar TL doğrudan 
DİBS alımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 31 Mart 2020 tarihli duyuru ile piyasa yapıcı bankalara tanınan, İşsizlik 
Sigortası Fonu’ndan satın aldıkları DİBS’leri TCMB’ye satabilme imkânı çerçevesinde 12,2 milyar TL nominal DİBS 
alınmıştır. Bu çerçevede, APİ portföyü 2019 yılı sonunda 19,37 milyar Türk lirası seviyesinde iken, 2020 yıl sonu 
itibarıyla nominal 79,94 milyar Türk lirası seviyesine ulaşmıştır.

 Bankalara, reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamını teminen 91 güne kadar vadede ve politika faiz 
oranının 150 baz puan altında faiz oranından tanınan hedefli likidite imkânı kapsamında repo işlemleri 
kanalıyla Mart ‑ Temmuz döneminde toplam 111,39 milyar TL fonlama sağlanmıştır. 12 Ekim 2020 itibarıyla söz 
konusu repo imkânı kapsamında sağlanan fonlama stoku sıfırlanmıştır. 

Ağustos ayı başından itibaren enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve enflasyon görünümüne 
yönelik risklerin sınırlanması için salgın dönemine özgü politikalarda koordineli sıkılaşma adımları 
atılmıştır. Ağustos ayında, Bankalararası Para Piyasası’nda (BPP) bankaların borç alabilme limitleri (BAL) yarıya 
düşürülmüş; piyasa yapıcı repo işlemleri tedrici olarak sıfırlamış; Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) repo işlemleri 
sınırlandırılmış; bir ay vadeli geleneksel yöntemli repo ihaleleri açılmış ve Geç Likidite Penceresinde (GLP) işlemler 
yapılmaya başlanmıştır. 

Kasım ayı başında bankaların BPP’den borç alabilme limitleri sıfırlanmış ve APİ kapsamında Türk lirası 
cinsi kira sertifikaları karşılığında kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo işlemleri 
durdurulmuştur. Kasım ayı PPK kararıyla sade bir operasyonel çerçevede fonlamanın temel politika aracı olan 
bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar verilmiş ve yılın devamında da bir hafta vadeli repo 
ihaleleriyle fonlama yapılmıştır.

Ayrıca, Nisan ayından itibaren, bankacılık sektörü teminat yönetimindeki esnekliğin artırılması amacıyla, Varlığa 
Dayalı Menkul Kıymet, Varlık Teminatlı Menkul Kıymet ve İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler, Türk lirası ve döviz 
işlemleri karşılığında teminata kabul edilmeye başlanmıştır.

2.2 Para Politikasının Operasyonel Çerçevesi

2.2.1 Türk Lirası Likidite Yönetimi
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TCMB, 2020 yılında da ZK’ları gerek para politikasını destekleyecek şekilde gerekse makroihtiyati bir araç olarak 
aktif bir şekilde kullanmaya devam etmiştir.

Ocak ayında parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, finansal istikrarın desteklenmesi ve altın cinsinden 
tasarrufların ekonomiye kazandırılması amaçlarıyla, Rezerv Opsiyon Mekanizması (ROM) kapsamında, TL ZK’ların 
standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranı yüzde 30’dan yüzde 20’ye indirilmiş, TL ZK’ların yurt 
içi yerleşiklerden toplanan işlenmiş veya hurda altın kaynaklı standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkânı 
azami oranı ise yüzde 10’dan yüzde 15’e yükseltilmiştir. 

Mart ayı başında bankacılık sektörünce verilen kredilerin tüketim yerine verimli ve üretim odaklı sektörlere 
yönlendirilerek cari işlemler dengesinin olumlu yönde etkilenmesi ve finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla, 
kredi büyümesine dayalı ZK uygulamasında dikkate alınan kredi büyümesi hesaplamasında tüketici kredilerinin 
ağırlığı azaltılmış ve ticari krediler yerine selektif sektörlere verilen krediler dikkate alınmaya başlanmıştır    
(Tablo 2.2.2.1). Buna göre, ZK teşviklerinden yararlanılabilmesi için; 

a) Yıllık reel kredi büyüme oranı yüzde 15’in üzerinde olan bankalar için, 5 yıl ve daha uzun vadeli konut 
kredilerindeki ve selektif sektörlere kullandırılan 2 yıldan uzun vadeli kredilerdeki yıllık reel değişimin 
tamamının büyüme oranının pay kısmından düşülerek hesaplanan uyarlanmış reel kredi büyüme oranının 
yüzde 15’in altında olması,

b) Yıllık reel kredi büyüme oranı yüzde 15’in altında olan bankalar için, 5 yıl ve daha uzun vadeli konut kredileri 
harici tüketici kredilerindeki ve bireysel kredi kartlarındaki yıllık reel değişimin yüzde 75’inin ve yabancı para 
nakdi kredilerin erken kapatılması veya vadesinden önce yapılandırılması amacıyla 9 Mart 2020 tarihinden 
itibaren kullandırılan Türk lirası kredilerin tamamının büyüme oranının pay kısmından düşülerek hesaplanan 
uyarlanmış reel kredi büyüme oranının yüzde 5’in üzerinde olması, 

koşulları getirilmiştir.

Tablo 2.2.2.1: Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE) Çerçevesinde 
Belirlenen Sektörler

Kısım Kodu Tanım
A Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık
B Madencilik ve Taş Ocakçılığı

C

İmalat 
(11.01‑Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması, 11.02‑Üzümden şarap 
imalatı, 11.03‑Elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı, 11.04‑Diğer damıtılmamış mayalı 
içeceklerin imalatı, 11.05‑Bira imalatı, 11.06‑Malt imalatı ve 12‑Tütün ürünleri imalatı hariç)

D Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı
H Ulaştırma ve Depolama
I Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri
J Bilgi ve İletişim

2.2.2 Zorunlu Karşılıklar
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Mart ayı ortasında koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki olmsuz etkilerinin azaltılması amacıyla açıklanan 
tedbirler kapsamında, reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalar için yabancı para ZK oranları tüm 
yükümlülük türlerinde ve tüm vade dilimlerinde 500 baz puan indirilmiştir (Tablo 2.2.2.2).

Tablo 2.2.2.2: Yabancı Para Zorunlu Karşılık Oranları (%, yükümlülük tarihleri itibarıyla)

Yürürlük Tarihleri 27.12.2019* 06.03.2020* 10.07.2020* 21.08.2020* 11.12.2020
Mevduat/katılım fonu
   1 yıla kadar vadeli 17 19 12 19 15 22 17 22 19
   1 yıl ve daha uzun vadeli 13 15 8 15 11 18 13 18 13
Kıymetli maden depo hesapları 
   1 yıla kadar vadeli 17 19 12 19 15 22 22 22 22
   1 yıl ve daha uzun vadeli 13 15 8 15 11 18 18 18 18
Müstakrizlerin fonları 17 19 12 19 15 22 17 22 19
Diğer yükümlülükler
   1 yıla kadar vadeli 21 21 16 21 19 24 21 24 21
   2 yıla kadar vadeli 16 16 11 16 14 19 16 19 16
   3 yıla kadar vadeli 11 11 6 11 9 14 11 14 11
   5 yıla kadar vadeli 7 7 2 7 5 10 7 10 7
   5 yıldan uzun vadeli 5 5 0 5 3 8 5 8 5

* Reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalara düşük, sağlamayan bankalara ise yüksek olan zorunlu karşılık oranı uygulanmıştır.

Mart ayında ayrıca, TL cinsinden tesis edilen ZK’lara ödenecek faiz/nema oranı 200 baz puan düşürülerek reel 
kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalar için yüzde 8 olarak belirlenmiş, diğer bankalar için yüzde 0 olarak sabit 
tutulmuştur (Tablo 2.2.2.3).

Tablo 2.2.2.3: Türk Lirası Zorunlu Karşılıklara Uygulanan Faiz/Nema Oranı (%, tesis tarihleri itibarıyla)

Yürürlük Tarihi Faiz / Nema Oranı
04.10.2019‑19.03.2020* 0 10
20.03.2020‑09.07.2020* 0 8
10.07.2020‑15.10.2020* 0 7
16.10.2020‑26.11.2020* 2 9

27.11.2020 12

* Reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalara yüksek, sağlamayan bankalara ise düşük olan faiz/nema oranı uygulanmıştır.

Haziran ayında koronavirüs salgını süresince etkilenen nakit akışları nedeniyle firma ve bireylerin artan kredi 
talebini karşılamada bankalara esneklik sağlamak amacıyla; yıllık reel kredi büyüme oranı yüzde 15’in üzerinde 
olan bankaların ZK teşviklerinden faydalanabilmeleri için sağlamaları gereken uyarlanmış reel kredi büyüme 
oranının yüzde 15’ten küçük olma koşulunun, yıl sonuna kadar geçici bir süre için uygulanmamasına karar 
verilmiştir.

Temmuz ayı başında TL cinsinden tesis edilen ZK’lara ödenecek faiz/nema oranı 100 baz puan düşürülerek reel 
kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalar için yüzde 7 olarak belirlenmiş, diğer bankalar için yüzde 0 olarak sabit 
tutulmuştur (Tablo 2.2.2.3).

Temmuz ayı ortasında normalleşme sürecinin bir parçası olarak, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla, 
yabancı para ZK oranları tüm bankalar için tüm yükümlülük türlerinde ve vade dilimlerinde 300 baz puan 
artırılmıştır (Tablo 2.2.2.2.).

Ağustos ayında normalleşme süreci çerçevesinde reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankaların yabancı 
para ZK oranlarının, tüm vade dilimlerinde geçerli olmak üzere, kıymetli maden depo hesapları için 700 baz 
puan, diğer tüm yabancı para yükümlülükleri için ise 200 baz puan artırılmasına karar verilmiştir (Tablo 2.2.2.2). 
Buna ek olarak, Türk lirası likidite yönetimi kapsamında atılan adımlarla uyumlu olacak şekilde, reel kredi 
büyümesi koşullarını sağlayan bankaların Türk lirası ZK oranlarının 6 aya kadar vadeli tüm mevduat/katılım 
fonu yükümlülükleri ve 1 yıla kadar vadeli diğer yükümlülükleri için 200 baz puan, 3 yıla kadar vadeli diğer 
yükümlülükleri için ise 150 baz puan artırılmasına karar verilmiştir (Tablo 2.2.2.4).
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Tablo 2.2.2.4: Türk Lirası Zorunlu Karşılık Oranları (%, yükümlülük tarihleri itibarıyla)

Yürürlük Tarihleri 09.08.2019* 21.08.2020* 11.12.2020
Mevduat/katılım fonu
   3 aya kadar vadeli 2 7 4 7 6
   6 aya kadar vadeli 2 4 4 4 4
   1 yıla kadar vadeli 2 2 2 2 2
   1 yıl ve daha uzun vadeli 1 1 1 1 1
Müstakrizlerin fonları 2 7 4 7 6
Diğer yükümlülükler
   1 yıla kadar vadeli 2 7 4 7 6
   3 yıla kadar vadeli 2 3,5 3,5 3,5 3,5
   3 yıldan uzun vadeli 1 1 1 1 1

* Reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalara düşük, sağlamayan bankalara ise yüksek olan zorunlu karşılık oranı uygulanmıştır.

Ekim ayında TL cinsinden tesis edilen ZK’lara ödenecek faiz/nema oranı 200 baz puan artırılarak reel kredi büyüme 
koşullarını sağlayan bankalar için yüzde 9, diğer bankalar için yüzde 2 olarak belirlenmiştir (Tablo 2.2.2.3). 

Kasım ayı sonlarında fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmak 
amacıyla ZK sisteminde sadeleşmeye gidilmesine karar verilmiştir. Buna göre;

 Reel kredi büyümesine göre farklılaşan ZK ve faiz/nema oranları uygulamasının yürürlükten kaldırılmasına,
 ZK oranlarının tüm bankalar için aynı oranlar üzerinden uygulanmasına (Tablo 2.2.2.2 ve Tablo 2.2.2.4), 
 Türk lirası cinsinden ZK’lara ödenen faiz/nema oranının tüm bankalar için yüzde 12 olarak uygulanmasına  

(Tablo 2.2.2.3),

karar verilmiştir.1

Söz konusu düzenleme değişiklikleri sonrasında; 25 Aralık 2020 yükümlülük tarihi itibarıyla Türk lirası ve yabancı 
para ağırlıklı ortalama ZK oranları sırasıyla yüzde 5,8 ve yüzde 17,2 olarak gerçekleşmiştir (Grafik 2.2.2.1 ve Grafik 
2.2.2.2).

Kaynak: TCMB Son Gözlem: 25 Aralık 2020

Grafik 2.2.2.1: Türk Lirası Zorunlu Karşılık 
Oranları (%, yükümlülük tarihleri itibarıyla)
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Kaynak: TCMB Son Gözlem: 25 Aralık 2020

Grafik 2.2.2.2: Yabancı Para Zorunlu Karşılık 
Oranları (%, yükümlülük tarihleri itibarıyla)
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1 Faiz/nema ve komisyon oranlarında yapılan değişiklikler, 27 Kasım 2020 tesis tarihinden; Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık 
oranlarına ilişkin değişiklikler ise tesisi 25 Aralık 2020 tarihinde başlayacak olan 11 Aralık 2020 tarihli yükümlülük döneminden itibaren 
geçerli olmuştur.
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25 Aralık 2020 yükümlülük tarihine ilişkin tesis döneminde, ROM kapsamında döviz tesis imkânı kullanım oranı 
yüzde 96,9; altın tesis imkânı kullanım oranı yüzde 90,5; hurda altın imkân kullanım oranı ise yüzde 72 olarak 
gerçekleşmiştir (Grafik 2.2.2.3 ve Grafik 2.2.2.4). Öte yandan, bankalar kıymetli maden depo hesapları için de 
standart altın tesis edebilmekte olup, söz konusu imkânın kullanım oranı aynı tesis dönemi itibarıyla yüzde 74,2 
olarak gerçekleşmiştir.

25 Aralık 2020 yükümlülük tarihine ilişkin tesis döneminde, Türk lirası yükümlülükler için ROM kapsamında 
4 milyar ABD doları döviz ve 4,6 milyar ABD doları karşılığı altın tesis edilmiştir (Grafik 2.2.2.5). Yabancı para 
yükümlülükler için ise 54,8 milyar ABD doları döviz ve 6,3 milyar ABD doları karşılığı altın tesis edilmiştir (Grafik 
2.2.2.6).

Kaynak: TCMB Son Gözlem: 8 Ocak 2021

Grafik 2.2.2.5: ROM Döviz ve Altın Tutarı   
(Milyar ABD doları, tesis tarihleri itibarıyla)
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Kaynak: TCMB Son Gözlem: 8 Ocak 2021
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Grafik 2.2.2.6: Yabancı Para Zorunlu Karşılık 
Tutarı (Milyar ABD doları, tesis tarihleri itibarıyla)

Kaynak: TCMB Son Gözlem: 8 Ocak 2021

Grafik 2.2.2.3: ROM Döviz İmkân Kullanımı  
(%, tesis tarihleri itibarıyla)
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Kaynak: TCMB Son Gözlem: 8 Ocak 2021
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Grafik 2.2.2.4: ROM Altın İmkân Kullanımı     
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BDDK tarafından yurt içi bankaların yurt dışı yerleşiklerle gerçekleştirdiği swap işlemlerine dair getirilen düzenleme 
sonrası, bankaların TCMB swap imkân kullanımları artış göstermiştir. Bu çerçevede; bankaların vade ve likidite yönetimi 
kapsamında ihtiyaç ve talepleri de dikkate alınarak, Nisan ayında Döviz Karşılığı TL Swap Piyasasında vadesi gelmemiş 
toplam swap işlem miktarı Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinin yüzde 20’sinden yüzde 30’una çıkarılmıştır. 
Geleneksel (çoklu fiyat) yöntemle gerçekleştirilen Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap ihalesinde vadesi gelmemiş toplam swap 
işlem miktarı ise Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinin yüzde 20’sinden kademeli olarak yüzde 60’ına çıkarılmıştır.  
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası’ndaki stok 
miktarı 1,3 milyar ABD doları; geleneksel ihale yöntemiyle gerçekleştirilen swap işlemleri kaynaklı stok miktarı ise 27 milyar 
ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. 

TCMB, BIST Swap Piyasasında ABD doları ve euro para birimleri cinsinden ve para politikası faiz oranları ile uyumlu bir 
şekilde işlem gerçekleştirmeye 2020 yılında da devam etmiştir. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla BIST Swap Piyasası’ndaki 
TCMB taraflı swap işlem tutarı 7,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Mart ayında koronavirüs salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki olası olumsuz 
etkilerinin sınırlandırılması amacıyla bankalara tanınmış hedefli likidite imkanları kapsamında 1 yıl vadeli TCMB politika 
faiz oranının 100 baz puan altında faiz oranıyla ABD doları ve euro karşılığı, 6 ay vadeli TCMB politika faiz oranının 125 
baz puan altında faiz oranıyla ise ABD doları karşılığı Türk lirası swap miktar ihaleleri düzenlenmiştir. 31 Aralık 2020 tarihi 
itibarıyla miktar ihalesi yöntemiyle gerçekleştirilen swap işlemleri kaynaklı stok miktarı 2,7 milyar ABD doları seviyesinde 
gerçekleşmiştir.

Bankaların likidite yönetimine katkı sağlanması ve amacıyla TCMB bünyesinde Türk Lirası Karşılığı Altın Swap Piyasası 
ile Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası işlemlerine 2020 yılında da devam edilmiştir. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, Türk 
Lirası Karşılığı Altın Swap piyasasındaki stok tutarı net 28,1 ton, Döviz Karşılığı Altın Swap piyasasındaki stok tutarı ise alım 
yönünde net 31,5 ton seviyesinde gerçekleşmiştir. Satım yönlü Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası işlemleri kaynaklı stok ise 
bulunmamaktadır. Ayrıca, 17 Mart 2020 tarihli basın duyurusu çerçevesinde bankaların Türk lirası ve yabancı para likidite 
yönetimine katkı sağlamak amacıyla altın karşılığı Türk lirası swap ihalelerine başlanmıştır. Bu çerçevede, 31 Aralık 2020 
tarihi itibarıyla söz konusu işlemlerdeki stok tutarı net 64 ton seviyesindedir. 

Koronavirüs salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliklerin etkisiyle küresel piyasalarda altın fiyatlarının önemli ölçüde 
yükseliş kaydetmesi ve yurt içi yerleşiklerin altın talebinin artması sonucu, bankalar 2020 yılı Mart ayından itibaren 
TCMB’nin sağladığı lokasyon swap ve döviz karşılığı altın alım imkanlarını yoğun bir şekilde kullanmaya başlamışlardır. 
Bu çerçevede; yurt içi piyasalardaki altın arz ve talep gelişimi dikkate alınarak, 8 Ekim 2020 tarihinden itibaren Türk 
lirası karşılığında cevherden üretilen altın alımlarına ara verilmiş ve 25 Eylül 2020 tarihinde BIST bünyesindeki “Kıymetli 
Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası”nda döviz karşılığında altın satımı işlemlerine başlanmıştır.

TCMB’nin 31 Ağustos 2018 tarihinde BIST nezdindeki Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP)’nda başladığı TL uzlaşmalı 
vadeli döviz işlemlerine piyasa koşullarına bağlı olarak 2020 yılında da devam edilmiştir.

TCMB ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında 2019 yılında yenilenen swap (para takası) anlaşması çerçevesinde 
Çin Yuanı (CNY) fonlamasının ilk kullandırımları Haziran ayında yapılmıştır. TCMB ve Katar Merkez Bankası arasında 
17 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan ikili para takası (swap) anlaşmasının tutarı 5 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve 
Katar riyalinden 15 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltilmiştir.

2020 yılında küresel faiz oranlarındaki gelişmeler doğrultusunda teminat döviz depo alım faiz oranları ABD doları için tüm 
vadelerde kademeli olarak yüzde 1,50’den yüzde 0’a indirilmiştir. Bankaların TCMB’den alabilecekleri döviz depolarının faiz 
oranları ise ABD doları için 1 hafta vadede kademeli olarak yüzde 3,50’den yüzde 2,50’ye, 1 ay vadede ise yüzde 4,25’ten 
yüzde 3,25’e indirilmiştir. Ayrıca mevcut vadelere ilave olarak, Şubat ayında 2 gün vadeli teminat döviz depo imkânı 
getirilmiştir. Bankaların teminat yönetimi etkinliğinin ve operasyonel esnekliğin arttırılması kapsamında 2020 yılı başında, 
teminat altın depolarının iki hafta, bir, iki ve üç ay olarak uygulanan vadelerine, iki gün ve bir hafta vadeler de eklenmiştir.

TCMB nezdindeki ZK ve ihbarlı döviz mevduat hesaplarında döviz olarak tutulan tutarlar ile ilgili olarak;

 ABD doları olarak tutulan döviz tutarlarının ABD doları cinsinden mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/
katılım fonu hariç) yükümlülükleri için tutulması gereken tutara kadar olan kısmı üzerinden alınan komisyon 
oranı Ekim ayında yıllık 0,025 (binde 25) seviyesinden yıllık 0,0125 (binde 12,5) seviyesine indirilmiş, Kasım ayında ise 
sıfırlanmıştır.

 Euro ve ABD doları olarak tutulan döviz tutarlarının ABD doları dışındaki dövizler cinsinden mevduat/katılım fonu (yurt 
dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) yükümlülükleri için tutulması gereken tutara kadar olan kısmı üzerinden 
alınan komisyon oranı Ekim ayında yıllık 0,0025 (onbinde 25) seviyesinden yıllık 0,00125 (onbinde 12,5) seviyesine 
indirilmiştir.

2.2.3 Yabancı Para Likidite Yönetimi
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2.2.4 Reeskont Kredileri
İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri, ihracatçı firmalara uygun maliyetlerle finansman sağlanması 
ve TCMB rezervlerinin güçlendirilmesi amacıyla TCMB Kanunu’nun 45’inci maddesi çerçevesinde döviz üzerinden 
düzenlenmiş senetlerin reeskonta kabulü suretiyle 240 güne (yüksek teknolojili sanayi ürünleri ihracı ile yeni pazarlara 
yapılan ihracatta ve döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanında 360 güne) kadar vadeli ve Türk lirası olarak ihracatçılar 
ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde bulunan firmalara aracı bankalar vasıtasıyla kullandırılmakta, kredilerin 
TCMB’ye geri ödenmesi döviz cinsinden yapılmaktadır. 

Reeskont kredilerinin toplam limiti; 17 milyar ABD doları Türk Eximbank’a, 3 milyar ABD doları ise diğer bankalara 
tahsisli olmak üzere 20 milyar ABD doları olup, söz konusu limitlerde 2020 yılı içinde herhangi bir değişikliğe 
gidilmemiştir. Firma bazında kredi limitleri dış ticaret sermaye şirketleri için 400 milyon ABD doları, diğer firmalar için 
ise 350 milyon ABD doları olup, bu limitlerin tamamı 120 güne kadar vadeli kredi başvurularında, en fazla yüzde 60’ı ise 
121‑360 gün vadeli kredi başvurularında kullanılabilmektedir. Ayrıca bu limitler; son mali yıl net satış hasılatı 5 milyar 
TL’nin üzerinde olan firmalar için iki kat, 15 milyar TL’nin üzerinde olan firmalar için üç kat ve 20 milyar TL’nin üzerinde 
olan firmalar için dört kat olarak uygulanmaktadır.

TCMB, koronavirüs salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliklerin olumsuz etkilerinin sınırlandırılması, ihracatçı 
firmaların nakit akışının desteklenmesi ve finansmana erişimin kesintisiz olarak devamının sağlanması amacıyla, 
reeskont kredilerine yönelik olarak 17 Mart 2020 ve 31 Mart 2020 tarihlerinde bir dizi tedbir açıklamıştır. Bu tedbirler 
kapsamında, ihracatçı firmalar ile döviz kazandırıcı faaliyetleri olan firmaların salgının neden olduğu küresel ekonomik 
durgunluk koşulları altında ihtiyaç duydukları finansmanın reeskont kredisi ile uygun şartlarda temin edilmesi 
sağlanmıştır. Takip eden süreçte Ağustos ayında başlatılan normalleşme adımları çerçevesinde, reeskont kredilerine 
yönelik tedbirlerde de kademeli olarak normalleşmeye gidilmiştir.

17 Mart 2020 tarihinde açıklanan tedbirler ile, 18 Mart‑30 Haziran 2020 tarihleri arasında vadesi gelecek reeskont 
kredilerinin geri ödemelerine 90 güne kadar vade uzatım imkânı tanınmış ve kredilerin azami vadeleri, kısa vadeli 
kullanımlar için 120 günden 240 güne, uzun vadeli kullanımlar için ise 360 günden 720 güne çıkarılmıştır. Ayrıca, ihracat 
taahhütlerinin küresel ticarette yaşanan duraksamalar neticesinde gerçekleştirilememesi ihtimaline karşı, 18 Mart 2020 
tarihi itibarıyla kredi taahhüdü açık olan tüm reeskont kredileri ile 18 Mart 2020‑30 Haziran 2020 tarihleri arasında 
kullanılacak reeskont kredileri için taahhüt kapatma süresi 24 aydan 36 aya çıkartılmıştır. Vade uzatımı ve ek taahhüt 
kapatma süresi imkânları 30 Haziran 2020 tarihinde sona ermiştir. Kredilerin azami vadesi ise 7 Ağustos 2020 tarihinde 
360 güne düşürülmüştür. Azami vadeler 2020 yılı sonu itibarıyla 240 güne düşürülmüş; yüksek teknolojili sanayi 
ürünleri ihracı ile yeni pazarlara yapılan ihracatta ve döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanında ise 360 gün olarak 
belirlenmiştir. Ayrıca, 27 Ekim 2020 tarihinde, koronavirüs salgınının neden olduğu ekonomik ve finansal zorlukların 
en şiddetli hissedildiği sektörlerden olan havacılık sektörünün uygun koşullarda finansmana erişimine yardımcı olmak 
amacıyla, firma limitlerinin en fazla yüzde 60’ının 121 gün ve üzeri vadeli kredi başvurularında kullanılabileceğine ilişkin 
hükmün havacılık sektöründe faaliyet gösteren firmalar için 31 Aralık 2021 tarihine kadar uygulanmamasına karar 
verilmiştir.
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31 Mart 2020 tarihinde, mal ve hizmet ihracatçısı firmaların finansmana erişimlerini kolaylaştırmak ve istihdamın 
sürekliliğini desteklemek amacıyla, 2020 yılı sonuna kadar politika faizinin 150 baz puan altında maliyetle azami 360 
gün vadeli olarak Türk lirası cinsi reeskont kredisi kullandırılmasına karar verilmiştir.2 Türk lirası reeskont kredisi 
imkânında, hizmet ihracının kapsamı genişletilmiş ve ihracat taahhüdüne ek olarak kredi vadesi süresince çalışan 
sayısının korunması koşulu getirilmiştir. Çok yönlü bir yaklaşımla geliştirilen bu imkân ile ihracat pazarlarının yanında, 
küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) finansmana erişimi ve istihdamın sürekliliğinin desteklenmesi hedeflenmiştir. 
12 Ağustos 2020 tarihinde normalleşme süreci kapsamında, Türk lirası reeskont kredilerine uygulanan faiz oranı TCMB 
politika faizi olarak güncellenmiştir ve imkândan sadece KOBİ’lerin faydalanması kararlaştırılmıştır. 

2019 yılında 24,4 milyar ABD doları olan yabancı para reeskont kredileri kullanım tutarı 2020 yılında 22,5 milyar ABD 
doları olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında 22,7 milyar ABD doları olan reeskont kredilerinin TCMB net döviz rezervlerine 
katkısı 2020 yılında 23,1 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Koronavirüsün ekonomik ve finansal etkilerine karşı alınan 
tedbirler kapsamında 19 Mart‑30 Haziran 2020 tarihleri arasında, toplam 3,9 milyar ABD doları tutarında 2.083 adet 
kredinin vadesi 90 güne kadar uzatılmış; 7 Nisan‑31 Aralık tarihleri arasında 1.374 firmaya toplam 10,3 milyar TL 
tutarında 2.181 adet Türk lirası reeskont kredisi kullandırılmıştır. 

Ayrıca, 7 Temmuz 2020 tarihinde, CNY reeskont kredisine ilave olarak TCMB ile Katar Merkez Bankası arasında 
imzalanan para takası (Swap) anlaşmasının 17 Mayıs 2020 tarihinde güncellenmesi ile temin edilen Katar Riyali (QAR) 
fonunun dış ticarette ulusal para birimlerinin kullanılmasının teşviki kapsamında QAR cinsi reeskont kredisi olarak da 
kullandırılabilmesi amacıyla, Çin Yuanı Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı yürürlükten kaldırılarak yerine Para Takası 
(Swap) Anlaşmaları Kaynaklı Reeskont Kredileri Uygulama Talimatı uygulamaya konmuştur. Türkiye Cumhuriyeti ile 
Çin Halk Cumhuriyeti arasında gerçekleştirilecek ticaret veya yatırım faaliyetlerinin yerel para ile finansmanı amacıyla 
2020 yılında yaklaşık 267 milyon CNY (39 milyon ABD doları) tutarında para takası (Swap) anlaşmaları kaynaklı reeskont 
kredisi kullandırılmıştır.

2 İlk etapta ağırlıklı olarak KOBİ’lere kullandırım yapılması hedefiyle toplam 60 milyar TL limit belirlenmiş; firma bazında ise KOBİ’ler için 
25 milyon TL, diğer firmalar için 50 milyon TL limit uygulanmıştır. 5 Haziran 2020 tarihinde yapılan duyuru ile, tahsis edilen 60 milyar 
TL’lik imkânın 20 milyar TL’sinin yatırım taahhütlü avans kredisi olarak kullandırılmasına karar verilmiştir.
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Şubat ayında 7222 sayılı Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5464 
sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 26’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle 
Bankamızın kredi kartı faiz oranlarını üç ayda bir açıklama zorunluluğu kaldırılmıştır. Bu çerçevede, kredi kartı 
işlemlerinde Kasım ayına kadar uygulanan aylık azami akdi ve gecikme faiz oranları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir 
(Tablo 2.3.1.1).

Tablo 2.3.1.1: Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları (%)

Azami Akdi Faiz Oranı Azami Gecikme Faiz Oranı

Geçerlilik Tarihi Türk Lirası Yabancı Para Türk Lirası Yabancı Para

01.01.2020 ‑ 31.03.2020 1,40 1,12 1,70 1,42

01.04.2020 ‑ 31.10.2020 1,25 1,00 1,55 1,30

Kasım ayından itibaren ise kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarının; güncel piyasa koşullarını 
yansıtan, öngörülebilir ve kurala bağlı bir yöntem ile belirlenmesine karar verilmiştir. Söz konusu oranların 
belirlenmesinde, fonlama maliyetinin göstergesi olarak, bankaların ağırlıklı ortalama mevduat faiz oranları dikkate 
alınarak Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 
2020/4) çerçevesinde hesaplanan referans oranın esas alınmasına ve söz konusu oranların aşağıdaki yöntemle 
hesaplanmasına karar verilmiştir (Tablo 2.3.1.2).

Tablo 2.3.1.2: Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları (%)

Türk Lirası Yabancı Para

Azami Akdi Faiz Oranı Referans oran + 0,55 TL azami akdi * %80

Azami Akdi Gecikme Faiz Oranı TL azami akdi + 0,30 YP azami akdi + 0,30

Söz konusu düzenleme kapsamında kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları Bankamızca her ayın 
sondan beşinci iş günü TCMB genel ağ sitesinde ilan edilmekte ve takip eden ayın ilk gününden itibaren geçerli 
olmaktadır. Bu çerçevede, Kasım ayından itibaren uygulanan azami akdi ve gecikme faiz oranları Tablo 2.3.1.3’de 
gösterilmektedir.

Tablo 2.3.1.3: Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları (%)

Geçerlilik Tarihi Referans Oran 
Azami Akdi Faiz Oranı Azami Gecikme Faiz Oranı

Türk Lirası Yabancı 
Para Türk Lirası Yabancı Para

01.11.2020 0,91 1,46 1,17 1,76 1,47

01.12.2020 1,04 1,59 1,27 1,89 1,57

01.01.2021 1,24 1,79 1,43 2,09 1,73

2.3.1 Kredi Kartı Azami Faiz Oranları

2.3 Finansal Sisteme Yönelik Düzenlemeler ve Diğer 
Operasyonlar
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2020 yılında TCMB tarafından bankaların ticari müşteriler ile finansal tüketicilerden aldıkları ücretleri düzenleyen 
2020/4 ve 2020/7 sayılı Tebliğler yayımlanmıştır. 

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretler

10 Şubat 2020 tarihli 31035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek 
Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) kapsamında bankaların sundukları ürün ve 
hizmetler karşılığında ticari müşterilerden alabilecekleri ücretler düzenlenmiştir. Tebliğin amacı bankaların ticari 
müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlerde öngörülebilirliğin ve şeffaflığın arttırılması, kavram ve terim birliğinin 
sağlanması ve aşırı ücretlendirmenin önlenmesidir. 

Bu kapsamda, bankaların sundukları tüm ürün ve hizmetler karşılığında alacakları ücretlere ilişkin birtakım 
bilgilendirme yükümlülükleri öngörülmüştür. Bu bilgilendirme yükümlülükleri üç aşamalıdır. Buna göre genele 
dönük bilgilendirme kapsamında bankaların genel ağ sitelerinde tahsil ettikleri ücretlere ilişkin bilgilerin ilanı 
sağlanmış, söz konusu bilgilerin birlikler nezdinde kurulacak genel ağ sitelerinde de karşılaştırılabilir şekilde 
ilan edilmesi düzenlenmiştir. Bunun yanında müşterilere ilişkin bilgilendirmede ise, sözleşme eki bilgilendirme 
formunda tahsil edilecek ücretlere ilişkin azami tarife bilgilerine yer verilmesi, ürün veya hizmetin sunulmasından 
önce ise işlemin yapıldığı kanalın yapısına uygun şekilde tahsil edilecek ücret tutarına ilişkin bilgi verilmesi 
düzenlenmiştir. 

Ayrıca ücret kalemlerinde kavram ve terim birliğinin sağlanması için ticari krediler, dış ticaret, nakit yönetimi 
ve ödeme sistemleri kategorileri altında sunulan ürün ve hizmetler karşılığında alınabilecek ücretlere Tebliğin 
ekinde yer alan listede yer verilmiş, bu alanlarda ekli listedeki ücretler haricinde başkaca bir ücret alınamayacağı 
düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra, Üye İşyeri, Kredi Tahsis ve Kullandırım, Nakdi Kredi Erken Ödeme, Nakit Avans, 
Elektronik Fon Transferi (EFT)/Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) ve Havale gibi bazı ürün ve hizmetler 
karşılığında alınabilecek ücretlerin azami tarifesi belirlenmiştir. 2020 yılında uygulanan Üye İşyeri Azami Komisyon 
Oranlarının gelişimine Grafik 2.3.2.1’de yer verilmiştir.

Grafik 2.3.2.1: 2020 Yılı Üye İş Yeri Azami 
Komisyon Oranları* (%)

 

*Söz konusu azami oranlar yurt içi kartlar için geçerli olup, yurt 
dışında ihraç edilmiş kartların kullanıldığı işlemlerde uygulanacak 
üye işyeri azami komisyon oranı yüzde 1,60 olarak düzenlenmiştir. 
Söz konusu azami oranlara Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 
(BSMV) dâhil değildir.
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Finansal Tüketici Ücret Düzenlemeleri

20 Şubat 2020 tarihli ve 7222 sayılı Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 
39. maddesinde yapılan değişiklik ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4.maddesinin 3. fıkrası 
“Bankalar, tüketici kredisi veren finansal kuruluşlar ve kart çıkaran kuruluşlar tarafından tüketiciye sunulan ürün 
veya hizmetlerde ise tüketiciden faiz dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ilişkin 
usul ve esaslar Bakanlığın görüşü alınarak bu Kanun’un ruhuna uygun olarak ve tüketiciyi koruyacak şekilde 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenir.” şeklinde düzenlenmiştir. Anılan değişiklik ile bankalar, 
tüketici kredisi veren finansal kuruluşlar ve kart çıkaran kuruluşlarca finansal tüketicilerden alınacak ücret ve 
komisyonlara ilişkin düzenleme yapma yetkisi BDDK’dan TCMB’ye devredilmiştir. 

Bu çerçevede, TCMB tarafından düzenlenen Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7) 7 Mart 2020 tarih ve 31061 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğin amacı 
kuruluşlar tarafından finansal tüketicilere sunulan ürün veya hizmetlere ilişkin olarak faiz veya kâr payı dışında 
alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. Tebliğ 
ekinde bulunan listede yer alan ücret kalemleri bireysel krediler, mevduat/katılım fonu, para ve kıymetli maden 
transferleri, kredi kartları ve diğer ana başlıkları altında sınıflandırılmıştır. Bunun yanı sıra, kredi tahsis, nakit avans, 
EFT/FAST ve Havale gibi bazı ürün ve hizmetler karşılığında alınabilecek ücretlerin azami tarifesi belirlenmiştir.

2.3.3 Avans Kredileri
Yatırım taahhütlü avans kredileri, 5 Haziran 2020 tarihinden itibaren TCMB Kanunu’nun 45’inci maddesi 
çerçevesinde kalkınma ve yatırım bankaları aracılığıyla anapara geri ödemesiz dönemi azami 2 yıl olmak üzere 
10 yıl vadeli olarak Türk lirası cinsinden düzenlenmiş senetlerin avansa kabulü karşılığında stratejik önemdeki 
selektif sektörlere yatırım yapacak firmalara kullandırılmaya başlanmıştır. Krediye TCMB politika faiz oranının 
150 baz puan altında faiz uygulanmaktadır. Yatırım taahhütlü avans kredileriyle, fiyat istikrarı ve finansal istikrar 
amaçları ile uyumlu olarak; verimliliği yüksek, ithalatı azaltan ve ihracatı destekleyen yatırımların teşvik edilmesi, 
dışa bağımlılığın ve cari açık sorununun azaltılması ve sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Yatırım taahhütlü avans kredilerinin toplam limiti, 18 milyar TL’si Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.’ye ve 
2 milyar TL’si diğer kalkınma ve yatırım bankalarına tahsisli olmak üzere 20 milyar TL’dir. Firma bazında kredi 
kullanım limiti 400 milyon TL’dir. 
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2019 yılı sonlarında Çin’de görülen ve 2020 yılı ilk çeyreğinde Türkiye’nin ana ticaret ortağı olan Avrupa 
ülkeleri başta olmak üzere dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgını, küresel büyüme görünümünü belirgin 
ölçüde zayıflatırken, risk iştahının gerilemesine, uluslararası piyasalarda oynaklığın artmasına ve finansal 
koşulların sıkılaşmasına neden olmuştur. Koronavirüs salgınının pandemi haline gelmesi, küresel büyüme 
görünümünü belirgin ölçüde zayıflatmıştır. Büyüme görünümüne ilişkin endişeler ile birlikte, gelişmiş ülke 
ve GOÜ merkez bankaları finansal sistemin etkin işleyişini desteklemek amacıyla faiz indirimleri, varlık 
alım programları ve makroihtiyati araçlar yoluyla genişleyici para politikaları uygulamaya başlamıştır. 2020 
yılı Mayıs ve Haziran aylarında hareket kısıtlamalarının dünya çapında gevşetilmesi ve salgın boyunca alınan 
destekleyici tedbirlerin etkisiyle, küresel iktisadi faaliyet beklentilerin üzerinde toparlanırken, belirsizlikler kısmen 
azalmıştır. 

2020 yılı içinde salgının seyri, aşı konusundaki gelişmeler ve salgına yönelik tedbirlerin süresine dair belirsizlikler 
ile politikaların manevra alanı kapasitesi, zayıf iktisadi faaliyet ve bankacılık sektörü kârlılık görünümü, yüksek 
borçluluk seviyeleri ve ani likidite şokları küresel finansal istikrar açısından kırılganlık unsurları olmuştur. Bununla 
beraber, Küresel Finansal Kriz sonrası devreye alınan kapsamlı uluslararası reformlar, bankacılık sektörünün 
güçlendirilmiş sermaye ve likidite yapısı, merkez bankaları ve mali otoriteler tarafından uygulanan hızlı ve emsali 
görülmemiş büyüklükteki tedbirler, salgının ve salgına yönelik sosyal izolasyon tedbirlerinin finansal sektör 
üzerinde oluşturabileceği baskıyı sınırlamıştır.

Türkiye’de iktisadi faaliyet, yurt içi talep kaynaklı olarak 2019 yılı son aylarında başladığı güçlü seyrini 2020 
yılı Ocak ve Şubat aylarında devam ettirmiştir. Diğer taraftan, koronavirüs salgını 2020 yılı Mart ayı ortalarından 
itibaren ülkemizde iktisadi faaliyeti dış ticaret, turizm ve iç talep üzerinden sınırlamaya başlamıştır. Salgının 
iktisadi faaliyete olumsuz etkileri Nisan ayında derinleşmiştir. İktisadi faaliyetteki yavaşlama özellikle uluslararası 
taşımacılık ve ticaretin kesintiye uğramasıyla kendini göstermiş, tedarik zincirlerinde önemli aksamalar 
yaşanmıştır. Salgının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz yansımalarını sınırlamak amacıyla alınan kapsamlı 
parasal ve mali tedbirlerin etkisiyle iktisadi faaliyet yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir toparlanma göstermiş, 
salgının seyrinin hafiflemesiyle birlikte bu döneme özgü geçici uygulamalar tedrici olarak kaldırılmaya 
başlanmıştır. Toparlanma süreci geniş bir sektörel yayılımla devam ederken, küresel ölçekte seyahat 
kısıtlamalarının kısmen devam etmesi ve salgın kaynaklı kısıtlı hareketlilik, turizm faaliyetleri başta olmak üzere 
hizmet sektöründeki toparlanmayı sınırlamaya devam etmiştir. İthalatta hızlı kredi genişlemesi ve altın talebi 
kaynaklı artış ve turizm gelirlerindeki zayıf seyir sonucunda, cari işlemler açığı ihracatın görece olumlu seyrine 
rağmen 2020 yılında artmıştır. 

2020 yılı ikinci çeyreğinde uygulamaya alınan tedbirler ve kredi teşvik politikaları salgından olumsuz etkilenen 
hanehalkı ile reel kesimin likidite ve işletme sermayesi ihtiyacını desteklemiştir. Söz konusu uygulamalar 
sonucunda kur etkisinden arındırılmış yıllık kredi büyümesi ivme kazanarak 2020 yılı Mayıs ayındaki yüzde 17 
seviyesinden Ağustos ayında yüzde 25’e yükselmiştir. Salgının etkilerini azaltmak amacıyla kullandırılan kredilerin 
etkisiyle reel sektör firmalarının finansal borçluluk oranı, 2020 yılı Ocak ayındaki yüzde 56 seviyesinden Ağustos ayı 
itibarıyla 13 puanlık artışla yüzde 69’a yükselmiştir. Diğer taraftan, reel sektörün 2018 yılından beri süregelen YP 
borçlarındaki düşüş devam etmiş, 2019 yılı Ağustos ayında 307 milyar ABD doları olan döviz cinsi yükümlülükleri 
2020 yılı Ağustos ayı itibarıyla 295 milyar ABD dolarına gerileyerek reel sektörün kur oynaklıklarına karşı 
kırılganlığını azaltmıştır. Hanehalkı tarafında ise salgın döneminde uygulanan kredi kampanyalarının etkisiyle 
hanehalkı finansal yükümlülük büyümesi, hanehalkı finansal varlık büyümesinden sınırlı derecede daha yüksek 
gerçekleşmiştir. Son yıllarda gerileme eğiliminde olan hanehalkı finansal kaldıraç oranı salgın döneminde yüzde 
36 seviyesinde yataylaşmıştır. Öte yandan, Türkiye’de yüzde 15 civarında olan hanehalkı borcunun GSYİH’ye oranı, 
GOÜ ortalamasının oldukça altında seyretmeye devam etmiştir. 

2.4.1 Finansal İstikrara Yönelik Gelişmeler

2.4 Finansal İstikrar Gelişmeleri ve Faaliyetler
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Ağustos ayı başından itibaren iktisadi faaliyette güçlü kredi ivmesinin getirdiği hızlı toparlanmanın enflasyona 
ve dış dengeye yansımaları gözetilerek para politikasında aşamalı sıkılaşma adımları devreye alınmıştır. 
Para politikasındaki sıkılaşmaya eşlik eden koordineli politika adımlarının da etkisiyle kredi artış ivmesi 
yavaşlamış, Haziran ayında yüzde 50’yi aşan 13 haftalık kur etkisinden arındırılmış ticari kredi büyümesinin 
yıllıklandırılmış değeri, Eylül ayı itibarıyla yüzde 10’a ve yıl sonu itibarıyla yüzde 4’ün altına inmiştir. Benzer 
şekilde Temmuz ayında yüzde 100’ün üzerine çıkan 13 haftalık bireysel kredi büyümesinin yıllıklandırılmış değeri 
yıl sonu itibarıyla yüzde 10 seviyesine yaklaşmıştır. 

Salgın süresince yoğun olarak gerçekleştirilen yapılandırma ve taksit öteleme uygulamaları bireylerin borç 
servis kapasitelerini, firmaların nakit akışı döngülerini ve bankacılık sektörünün aktif kalitesi görünümünü 
desteklemiştir. BDDK’nın kredilerin yakın izleme ve Tahsili Gecikmiş Alacaklar (TGA) olarak sınıflandırılmasına 
yönelik geri ödemede gecikme sürelerini uzatan düzenlemesi, salgının aktif kalitesi ve kredi riski görünümünde 
ilave bozulmalara yol açma kapasitesini sınırlamıştır. Söz konusu düzenleme ve uygulamalar salgının takip 
hesaplarına geçişler üzerindeki etkisini sınırlamış, böylelikle TGA bakiyesi yataya yakın seyretmiştir. Kredilerde 
yaşanan güçlü artış ve iktisadi faaliyetteki hızlı toparlanma ile canlı kredi hacmi artmış, TGA oranı 2020 yılı Eylül ayı 
itibarıyla yüzde 4,1 seviyesine gerilemiştir. Bu dönemde kredi artışının ölçek ve tür bazında genele yaygın olarak 
gerçekleşmesiyle aktif kalitesi göstergelerinde tüm kredi kırılımlarında iyileşme sağlanmıştır. 

Salgınla birlikte küresel ölçekte olduğu gibi yurt içinde atılan likidite adımları bankacılık sektörünün likidite 
yönetimine esneklik sağlamış, yılın ikinci yarısında atılan politika adımlarının etkisiyle finansal koşullarda belirgin 
bir sıkılaşma yaşanmıştır. Bu dönemde sektörün toplam ve YP için hesaplanan likidite karşılama oranları yasal alt 
sınırın üstünde gerçekleşmiştir. Kredilerde gözlenen hızlı artış mevduat büyümesiyle desteklenmiş ve sektörün 
kredi‑mevduat oranı yatay seyrini koruyarak 2020 yılı Aralık ayı itibarıyla yüzde 100 seviyesinde gerçekleşmiştir. 
Kredi büyümesinin TL tarafta belirginleşmesi TL kredi‑mevduat oranındaki yukarı yönlü harekette etkili olurken, 
zayıf seyreden YP kredi talebi ile mudilerin YP mevduat tercihinin güçlenmesi, YP kredi‑mevduat oranında 
gerilemeye yol açmıştır. Bu gelişmeler neticesinde 2020 yılında TL ve YP kredi‑mevduat oranları arasındaki fark 
açılmış, oranlar Aralık ayı itibarıyla sırasıyla yüzde 157 ve yüzde 54 seviyesinde gerçekleşmiştir. 

Artan TL kredi büyümesi ve mudilerin YP mevduat tercihi ortamında bankaların TL likidite ihtiyacı artmış ve para 
takası piyasasından sağladıkları net TL fonlama tutarında artış gözlenmiştir. TCMB’nin para takası işlemlerine 
yönelik sağladığı vade ve limit imkânları yurt içi fonlama koşullarını desteklemiştir. Diğer taraftan genişlemeci 
politikaların etkisiyle faizlerin küresel çapta düşmesi uluslararası kaynaklara erişim maliyetlerini düşürmüş, yurt 
dışı borç çevirme oranlarında artış gözlenmiştir.

Sektörün sermaye tamponlarının güçlü seviyesi korunmaktadır. Yılın ilk iki ayında genele yaygın kredi 
büyümesiyle birlikte artan risk ağırlıklı aktifler Sermaye Yeterlilik Rasyosundaki (SYR) düşüşte belirgin rol 
oynamıştır. Diğer taraftan, Mart‑Mayıs dönemindeki SYR artışında sermaye hesaplamasına ilişkin düzenlemeler 
ve kamu bankalarına sağlanan sermaye desteği etkili olmuştur. Kredilerdeki ivmelenmeyle birlikte SYR’de 
bir miktar azalış gerçekleşmiş olsa da son dönemde yavaşlayan kredi büyümesi sonucu SYR’de yataylaşma 
gözlenmiştir. Aralık 2020 itibarıyla SYR yüzde 18,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. 

2020 yılında genel olarak kısmen yatay seyreden sektör kârlılığı sermaye yapısını desteklemeye devam etmiştir. 
Ocak‑Şubat döneminde güçlü kredi büyümesi, pozitif durasyon farkı ve olumlu aktif kalitesi gelişmeleri sonucu 
kârlılık göstergelerinde belirgin artış gerçekleşmiştir. Mart ayında salgının olumsuz ekonomik etkilerinin 
görülmesiyle bankalar yıl genelinde ihtiyatlı bir duruş benimseyerek kredi karşılıklarını artırmışlardır. Söz konusu 
durum kârlılık göstergelerine azaltıcı etki yapmış olsa da karşılıklar önümüzdeki dönemde gerçekleşebilecek 
TGA artışı kaynaklı baskıyı sınırlayacaktır. Diğer taraftan son dönemde gerçekleşen faiz artışları daha kısa 
vade yapısına sahip olan mevduatların fiyatlamalarına görece hızlı yansıyacağı için kârlılığı düşürücü yönde 
etkileyebilecektir. Aralık 2020 itibarıyla özkaynak kârlılığı ve aktif kârlılığı sırasıyla yüzde 10,9 ve yüzde 1,1 
düzeyindedir.



2. Bölüm Faaliyetler ve Önemli Gelişmeler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yıllık Faaliyet Raporu 2020

38

Uluslararası finansal platformlarda, TCMB’nin temsil gücünü ve etkinliğini artırıcı ve finansal istikrara katkı 
sağlayan çalışmalara devam edilmiştir. 2020 yılında yaşanan küresel salgın sürecinde toplantılar, telekonferans ve 
sanal toplantı şeklinde düzenlenmiştir. Bu kapsamda, finansal istikrarın sağlanması için ulusal finansal otoritelerin 
ve uluslararası standart belirleyici kurumların çalışmalarını koordine etmek ve etkin düzenleme, gözetim ve 
diğer finansal sektör politikaları geliştirmek ve uygulamakla görevli olan Finansal İstikrar Kurulu (FSB) Genel 
Kurul ve Daimi Komite toplantılarına üst düzeyde aktif katılım sağlanmıştır. Bunun yanında, FSB bünyesinde 
Bankamızın üyesi olduğu teknik alt grup toplantılarına da katkı sağlanmıştır. Gösterge faiz oranları reformlarına 
ilişkin koordinasyonu yürüten Kamu Sektörü Yönetim Grubu (OSSG) çalışmaları da üst düzeyde takip edilmiş ve 
ülkemizde alternatif faiz oranlarına geçiş sürecinin sağlıklı ve uluslararası geçiş süreciyle uyumlu yürütülmesini 
teminen ilgili otoriteler ve bankacılık sektörünün dâhil olduğu bir Ulusal Çalışma Grubu kurulmuştur. 

FSB Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölgesel Danışma Grubu’nun 2 Nisan 2020 ve 19 Eylül 2020 tarihlerinde 
sanal platformda gerçekleştirilen toplantılarına, ana konuşmacı olmak suretiyle Başkan ve Başkan Yardımcısı 
düzeyinde katılım sağlanmıştır. Toplantılarda, salgının bölgeye yönelik finansal ve ekonomik etkileri ve 
kırılganlıklar, kırılganlıklara yönelik alınan tedbirler ve faiz oranı göstergeleri reformlarının MENA finansal 
sistemine yansımaları ele alınmıştır. 

Basel Bankacılık Denetim Komitesi (BCBS), bankaların denetimi alanında genel standartlar belirlemek; üyesi 
olan otoritelere danışmanlık yapmak; sermaye ve likidite başta olmak üzere çeşitli alanlarda yeni uluslararası 
standartlar oluşturmakla görevlidir. TCMB, BCBS toplantılarına üst düzeyde, çeşitli alt çalışma grubu toplantılarına 
da teknik düzeyde katılım sağlamış ve katkı vermiştir. 

Temel görevi finansal hizmetleri faizsiz finansman yapısı çerçevesinde ve uluslararası finansal sistemdeki 
gelişmelere uyum sağlayacak şekilde geliştirmek ve ilerletmek olan İslami Finansal Hizmetler Kurulu (IFSB) 
tarafından yapılan düzenleme çalışmalarına da TCMB tarafından aktif bir şekilde katkı sağlanmaya devam 
edilmiştir. 

Üyesi olunan tüm uluslararası kuruluşlarla 2020 yılında yapılan çalışmaların ortak odak noktası, küresel salgın 
kaynaklı kırılganlıkların tespiti, ortadan kaldırılması ve bu amaçla alınan ve alınması muhtemel politika tedbirleri 
olmuştur. Çalışmaların yol haritasının belirlenmesinde, finansal istikrarın temini ana hedef olarak belirlenmiştir. 
Uluslararası kuruluşlar bünyesinde yapılan bu çalışmalar, yapılacak katkılar aracılığıyla azami faydanın sağlanması 
amacıyla, ülkemiz ilgili otoriteleriyle etkin iş birliği çerçevesinde yürütülmüştür. 

Uluslararası düzeyde bilgi paylaşımının kritik önem taşıdığı 2020 yılında, diğer yıllardan farklı olarak, üye olunan 
uluslararası kuruluşların, üye ülkelerce alınan tedbir ve politikaların toplulaştırılması amaçlı periyodik bilgi 
talepleri karşılanmıştır. Üye ülkelerin bilgi ve tecrübe paylaşımına olanak tanıyan tedbir toplulaştırma çalışmaları, 
ülkemiz ilgili otoriteleri ile paylaşılarak, iş birliği çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. BCBS bünyesinde hazırlanan 
haftalık politika tedbirleri ile FSB tarafından günlük olarak yayımlanan tedbirler listesi bahsi geçen bilgi paylaşım 
çalışmalarına örnek teşkil etmektedir.

2.4.2 Finansal İstikrara Yönelik Uluslararası Alanda Yürütülen Faaliyetler
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Bankalararası Türk Lirası Aktarım Sistemi ile bu sistemde gerçekleşen Elektronik Menkul Kıymet Transfer ve 
Mutabakat Sistemi (EMKT) işlemlerinin para karşılığı tutarı 2020 yılı için toplam 88 trilyon Türk Lirası olmuştur. 
2020 yılı günlük ortalama işlem tutarı 348 milyar Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir. Sistemde 2020 yılında yaklaşık 
2,7 milyon adet işlem gerçekleşmiş ve günde ortalama 10,6 bin adet mesaj işlenmiştir. Bankalararası Türk Lirası 
Aktarım Sistemi’nde 2020 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 19,4 daha fazla tutarda işlemin mutabakatı 
gerçekleştirilmiştir (Grafik 2.5.1.1).

Müşterilerarası Türk Lirası Aktarım Sistemi’nde 2020 yılında gerçekleşen mesajların toplam tutarı 26 trilyon 
Türk Lirası olmuştur. 2020 yılında günlük ortalama işlem tutarı 102 milyar Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir. 
Sistemde 2020 yılında 1 milyar adet işlem gerçekleşmiş ve günde ortalama 4 milyon adet mesaj işlenmiştir. 2020 
yıl sonu itibarıyla günlük en yüksek işlem adedine 16 Kasım 2020 tarihinde 9,7 milyon adet işlemle ulaşılmıştır. 
Müşterilerarası Türk Lirası Aktarım Sistemi’nde 2020 yılında 2019 yılına göre yaklaşık yüzde 41,8 daha fazla işlemin 
mutabakatı yapılmıştır (Grafik 2.5.1.2).

İhale sisteminde ise günlük ortalama yaklaşık 841 adet mesaj işlenmiştir.

Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’nin (PTT) 23 Ekim 2020 tarihinde TCMB Ödeme Sistemlerine dahil edilmesi ile 2020 
yıl sonu itibarıyla katılımcı sayısı 55 olmuştur.

2.5.1 TCMB Ödeme Sistemleri Kullanım İstatistikleri 

2.5 Finansal Altyapı
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Grafik 2.5.1.1: TCMB Ödeme Sistemlerinde 
Gerçekleşen Toplam Ödeme Tutarı (Trilyon TL)

 

Kaynak: TCMB
(*) 348 milyar TL Bankalararası TL Aktarım Sisteminden 
ve 102 milyar TL Müşterilerarası TL Aktarım Sisteminde 
gerçekleşen ödemedir.
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TCMB, Türkiye’de ödemeler altyapısının yenilikçi iş yapış yöntemlerini destekleyecek şekilde modernleştirilmesine 
yönelik başlattığı çalışmaların bir aşaması olarak, 7x24 kesintisiz hizmet verecek, ödemelerin hesaplar arasında 
uçtan uca aktarımını saniyeler içerisinde gerçekleştirecek ve işlemin tarafları olan kullanıcıların ödemeleriyle 
ilgili anlık olarak bilgilendirilmesini sağlayacak yeni bir ödeme sistemini hizmete açmak üzere hazırlıklarını 
tamamlamıştır. FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) olarak isimlendirilen bu yeni sistem ile farklı bankalardaki 
hesaplar arasındaki para transferleri, saniyeler içerisinde, 7 gün‑24 saat gerçekleştirilebilecektir.

FAST Sistemi, 18 Aralık 2020 tarihinden itibaren pilot uygulama olarak hizmete alınmış olup kademeli bir şekilde 
vatandaşların kullanımına açılacaktır. Sistemin kısa bir zaman içerisinde diğer ödeme hizmeti sağlayıcılarını da 
kapsayacak şekilde yaygınlaşması hedeflenmektedir.

FAST Sistemi ile birlikte, ödemelerin telefon numarası, kimlik numarası veya e‑posta adresi gibi bilgiler kullanılarak 
daha kolay bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi (KOLAS) de kullanıma sunulmuştur.

Önümüzdeki dönemde FAST’in Türkiye’de ödemeler ekosisteminde önemli bir yere sahip olması ve ödemeler 
alanında yenilikçi iş modellerinin oluşturulması açısından kritik bir rol oynaması beklenmektedir.

2.5.3 Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve 
Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması
7247 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 
26 Haziran 2020 tarihli ve 31167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanun ile; 
5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, 
Faktöring ve Finansman Şirketleri Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme 
Kanunu ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para 
Kuruluşları Hakkında Kanunda (6493 sayılı Kanun) değişiklik yapılarak bu Kanunlar kapsamında sunulan finansal 
hizmetlere ilişkin sözleşme ilişkilerinin yazılı şeklin yanında uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla da kurulabilmesinin 
hukuki zemini oluşturulmuş/sağlamlaştırılmıştır.

7247 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce 6493 sayılı Kanun’da ödeme hizmeti sağlayıcıları ile ödeme hizmeti 
kullanıcıları arasındaki sözleşme ilişkisinin kurulumuna yönelik yazılı şekil zorunluluğuna ilişkin bir hüküm 
bulunmamakta ve çerçeve sözleşmeye ilişkin usul ve esasların TCMB tarafından çıkarılacak yönetmelikle 
belirleneceği hükmü yer almaktaydı. Her ne kadar 6493 sayılı Kanun kapsamında ödeme hizmetlerine ilişkin 
sözleşmelerin uzaktan iletişim araçlarıyla kurulabilmesi ikincil düzenlemeler yoluyla mümkün olsa da söz konusu 
hükmün yasal altyapısının güçlendirilmesinin yararlı olacağı düşünülmüş, bu kapsamda, pek çok finansal hizmet 
ve haberleşme hizmetinde sözleşme ilişkisinin kurulmasına yönelik şekil şartının genişletilmesine ilişkin olarak 
TBMM’ye 6493 sayılı Kanun kapsamındaki hizmetlere ilişkin bir hüküm eklenmesi için bir önerge verilmesi 
değerlendirilmiştir.

Bu çerçevede, 6493 sayılı Kanun’un “Ödeme hizmeti” başlıklı 12’nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan 
“Ödeme hizmetlerine, ödeme hizmetleri kapsamında tarafların hak ve yükümlülüklerine, ödeme hizmetine ilişkin 
sağlanacak bilgi ve koşullar ile çerçeve sözleşmeye ilişkin usul ve esaslar, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 
görüşünün alınması suretiyle Bankaca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” hükmüne, “Çerçeve sözleşme yazılı 
şekilde veya uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın 
Bankanın yazılı şeklin yerine geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden 
gerçekleştirilecek ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkân verecek yöntemler yoluyla kurulacak şekilde 
düzenlenir.” ifadesi eklenmiştir. Konu ile ilgili detaylı hususların ikincil düzenlemelere eklenmesi konusundaki 
çalışmalar devam etmektedir.

2.5.2 TCMB’nin Anlık Ödeme Sistemi “FAST” Pilot Uygulamasının Başlaması
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Ülkemizde 2019 yılının Kasım ayında güncellenen “6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, 
Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun” un 12’nci maddesi ile konu ile ilgili Avrupa 
Birliği (AB) temel düzenlemesi olan Ödeme Hizmetleri Direktifi‑2’de (PSD2) bulunan ödeme emri başlatma ve 
hesap bilgisi temel hizmetleri tanımlanmıştır. 

6493 sayılı Kanunda tanımlanan bu iki yeni ödeme hizmeti için tarafların rolleri, sorumlulukları ve yükümlülükleri, 
lisanslamaya ilişkin hükümler ile temel operasyonel ve teknik kuralların ikincil düzenlemelerle belirlenmesi için 
çalışmalar yürütülmüştür. İkincil düzenleme çalışmaları sonucunda hazırlanan taslaklarda ödeme hizmetleri veri 
paylaşım servislerine ilişkin hükümler de yer almıştır.

Bu hükümler doğrultusunda ödeme hizmetleri veri paylaşım servisleri için operasyonel ve teknik gereksinimlerin 
(API Standardı ve Kullanıcı Deneyimi Dokümanları) belirlenmesi için TCMB ve Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. 
(BKM) temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan çalışma grubunda çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda, dünya 
örnekleri incelenmiş, önde gelen ülke merkez bankalarıyla görüşmeler yapılmış ve ülkemiz gereksinimlerine uygun 
ve etkin, verimli ve güvenli işleyişi sağlayacak bir altyapı tesis edilmesi için değerlendirmeler yapılmıştır. Buna 
göre, ülkemiz koşulları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, paydaşların hızlı entegrasyonu, verimli ve etkin 
bir ödeme hizmetleri veri paylaşım servisleri deneyimi için teknik hizmet sağlayıcı odaklı bir uygulama mimarisinin 
tesis edilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmiştir. 

Söz konusu mimaride, ödeme hizmetleri veri paylaşım servislerinin, geliştirilecek ulusal API standardına uygun 
olarak BKM’nin API Geçidi vasıtasıyla Hesap Hizmeti Sağlayıcılar tarafından sunulması yaklaşımı benimsenmiştir. 
Bu doğrultuda yapılan çalışmalar sonucunda ÖHVPS için Genel Tanıtım Belgesi ve ekosistemdeki paydaşlarla 
(bankalar, ödeme kuruluşları ve hâlihazırda bu hizmetleri sunan Finansal Teknolojiler (FinTekler)) eş güdüm 
içerisinde Ulusal ÖHVPS API Standardı ile kullanıcı deneyimi belgelerinin ilk taslakları hazırlanarak ilgili taraflara 
görüşleri alınmak üzere duyurulmuştur.

2.5.5 6493 Sayılı Kanun Uyarınca Çıkarılan Düzenlemeler
Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Statüsü’nün Yürürlüğe Girmesi

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (Birlik) Statüsü, TCMB’nin önerisi ve Cumhurbaşkanı Kararı 
ile 28 Haziran 2020 tarihli ve 31169 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve böylece 6493 sayılı 
Kanun’un Ek 1’inci maddesi uyarınca tüzel kişiliği haiz ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Birlik 
kurulmuştur.

Birlik Statüsü ile Birliğin organları, görev ve yetkileri, çalışma esasları ve faaliyetlerinin kapsamı ile Birliğe üyelik 
koşulları belirlenmiştir. Birliğin üyeleri, Türkiye’de faaliyet gösteren ve 6493 sayılı Kanun kapsamında lisanslanan 
ödeme ve elektronik para kuruluşlarından (kuruluşlar) oluşmaktadır. 

Birliğin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Komitesinden oluşmaktadır. 
Birlikte ayrıca Genel Sekreterlik bulunmaktadır. Birlik genel kurulunda oy hakkının tespiti için elli bin adet oy 
hakkı öncelikle kuruluşların asgari öz kaynak yükümlülüğünün sektör öz kaynak yükümlülüğüne oranı nispetinde 
dağıtılmakta, daha sonra aynı miktarda oy hakkı kuruluşlara eşit olarak dağıtılmaktadır. Bu iki dağılım sonucu elde 
edilen oy hakkının toplamı her bir kuruluşun toplam oy hakkını oluşturmaktadır. Yönetim Kurulu biri bağımsız 
olmak üzere 13 asil ve 3 yedek, Denetleme Kurulu ve Disiplin Komitesi ise üçer asil ve ikişer yedek üyeden 
oluşmaktadır. Bu çerçevede, Yönetim Kuruluna Kanun’un 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ila (ğ) bentleri 
arasında sayılan ödeme hizmetlerini sunan kuruluşları temsilen her bir bent için 1 asil üye olmak üzere 9 asil üye, 
faaliyet alanına bakılmaksızın en fazla oyu alacak 3 asil ve 3 yedek üye ve bağımsız bir asil üye seçilecektir.

Birlik Statüsü ile üyeler hakkında disiplin cezası uygulanması yetkisi de Disiplin Komitesinin vereceği karar ve 
Yönetim Kurulunun onayı ile Birliğin görev ve yetkileri arasına dâhil edilmiştir. Ayrıca, meslek komiteleri ve diğer 
komitelerin kurulması kararı da Yönetim Kurulunca verilebilecektir.

Birliğin organları oluşturuluncaya kadar olan süreçte Birliğe ilişkin iş ve işlemler TCMB tarafından yapılmıştır. 
Bu kapsamda, Türkiye’de hâlihazırda faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşlarının Birliğe üyelik 
başvuruları alınmış, ilk Genel Kurul toplantısı TCMB tarafından gerçekleştirilmiş ve Birliğin organları oluşmuştur. 

2.5.4 Ödeme Hizmetleri Veri Paylaşım Servisleri
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Ödeme Hizmetlerinde TR Karekodun Üretilmesi ve Kullanılması Hakkında Yönetmeliğin 
Yürürlüğe Girmesi

“Ödeme Hizmetlerinde TR Karekodun Üretilmesi ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik” ödeme hizmetlerinde TR 
Karekod’un üretilmesi ve kullanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla oluşturulmuştur. Söz konusu 
Yönetmelik 21 Ağustos 2020 tarih ve 31220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik ile 6493 sayılı Kanun kapsamındaki ödeme hizmetlerinde karekod kullanılması halinde TR Karekod 
kullanımı zorunlu hale getirilmektedir. Ayrıca, işyerlerine ve ödeme hizmeti sağlayıcılarına TR Karekod işlemleri 
ile ilgili çeşitli yükümlülükler getirilmektedir. Yönetmelikte, ödeme sistemi bazında ya da belirli bir ödeme hizmeti 
özelinde iş akışlarını da içerecek şekilde Teknik İlke ve Kurallar Rehberlerinin hazırlanması, karekod üretmek için 
gerekli olan Karekod Üretici Kodu verilmesi, karekodların ve içlerinde yer alan bilgilerin ödeme hizmeti sağlayıcıları 
arasında transfer edilmesine imkan sağlayacak Karekod Yönlendirme Sisteminin kurulması, TR Karekod ile 
ödeme yapılabileceğine ilişkin işyerlerinde bilgilendirme yapılmasına dair gösterim şeklinin belirlenmesi gibi 
konularda çeşitli hükümler bulunmaktadır. Son olarak, hâlihazırda karekod ile işlem yapmakta olan ödeme 
hizmeti sağlayıcılarının TR Karekod’a geçişi ve TCMB ödeme sistemleri ya da kartla ödeme kabul eden işyerlerinde 
TR Karekod ile ödeme kabul edilmesine yönelik altyapıların oluşturulması için son tarih olarak 31 Aralık 2021 
belirlenmiş bulunmaktadır.

Buna ilave olarak, Yönetmelik ekinde yer alan “TR Karekod İlke ve Kuralları” dokümanı ile hem işyeri hem müşteri 
tarafından sunulan karekodlara hem de kişiden kişiye yapılacak ödemelere ilişkin kurallar tanımlanmaktadır.

Mevcut durumdaki POS ve Ödeme Kaydedici Cihazlar ile ATM’lerin teknik kapasiteleri sebebiyle, bu cihazların 
büyük kısmında TR Karekod İlke ve Kuralları kullanılarak içerisinde ödeme işlemine ilişkin gerekli tüm bilgilerin 
bulunduğu kapsamlı karekodların oluşturulması mümkün olmadığından, mevcut cihazlar ile de karekod 
işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için “kısa karekod” adı verilen ve içerisinde normal karekoda göre daha az bilgi 
barındıran karekodların kullanılmasının da önü açılmıştır.

Kısa karekod başta olmak üzere karekod ile gerçekleşecek ödeme işlemlerinde ödeme hizmeti sağlayıcıların 
birlikte çalışabilmesini sağlamak adına BKM nezdinde Karekod Yönlendirme Sistemi (KYS) kurulması öngörülmüş 
ve söz konusu sisteme ilişkin çalışmalarda sona gelinmiştir.

Yönetmelik ile getirilen, Teknik İlke ve Kurallar Rehberlerinin hazırlanması; KYS işletim kurallarının, katılım 
koşullarının ve ücret tarifesinin belirlenmesi ve işyerleri tarafından TR Karekod ile ödeme yapılabileceğine ilişkin 
gösterim şeklinin belirlenmesi gibi hususların uygulanması konusunda çalışmalar yapılmış, KYS Kuralları dokümanı 
yayımlanmış ve TR Karekod Teknik İlke ve Kurallar Rehberi dokümanları da kartlı ödemeler, FAST sistemi ile mobil 
ödemeler için ayrı ayrı hazırlanarak yayımlanmıştır.

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Temsilcilerinin Döviz Alım Satım İşlemleri Hakkında 
Talimat

“Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Temsilcilerinin Döviz Alım Satım İşlemleri Hakkında Talimat” 20 Şubat 2020 
tarihinde kuruluşlara iletilmiştir.

Talimat, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan 5 Şubat 2020 tarihli yazıda, ödeme ve elektronik para 
kuruluşlarının temsilcilerinin para transferi işlemleri dışında döviz alım satım işlemleri yaptıklarına ilişkin 
şikâyetlerin olduğu, bu hususa ilişkin olarak söz konusu ödeme ve elektronik para kuruluşlarının temsilcilerinin 
uyarılması ve yazı ekinde örneği olan uyarı yazılarının temsilcilerin iş yerlerinde ilan edilmesi gerektiğinin ifade 
edilmesi üzerine hazırlanmıştır.

Talimat kapsamında kuruluşlara, yetkili müessese olan temsilcilikler hariç, diğer temsilciliklerin 1567 sayılı Türk 
Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun (1567 sayılı Kanun) ve Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı 
ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 10’uncu ve 13’üncü maddeleri 
kapsamında konuya ilişkin olarak uyarılması ve söz konusu temsilciliklerin işyeri girişinde, vezne kısımları ve işyeri 
içerisinde müşterilerin görebileceği şekilde, ödeme hizmeti ve/veya elektronik para ihracı işlemleri dışında döviz 
alım ve satımı yapılamayacağı, yapılması durumunda hem işyerinin hem de kişilerin 1567 sayılı Kanun uyarınca 
yaptırıma tâbi olacağı hususunu içeren ibarelerin Türkçe ve İngilizce olmak üzere asılı bulundurulması gerektiği 
bildirilmiştir.



2. Bölüm Faaliyetler ve Önemli GelişmelerTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yıllık Faaliyet Raporu 2020

43

Sunulan Hizmetlerin Yasadışı Faaliyetlerde Kullanılmasının Önlenmesi Hakkında Talimat

“Sunulan Hizmetlerin Yasadışı Faaliyetlerde Kullanılmasının Önlenmesi Hakkında Talimat” TCMB’nin MASAK 
başta olmak üzere ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile de yakın iş birliği içinde sektörde yaşanmakta olan 
sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm yöntemlerine yönelik analiz ve değerlendirme çalışmaları sonucunda “yasa 
dışı faaliyetlere ilişkin ödemelere aracılık edilmesi” hususunun öne çıkmasıyla kuruluşlara 2 Ekim 2020 tarihinde 
iletilmiştir. 

2 Ekim 2020 tarihinde tüm ödeme ve elektronik para kuruluşlarına bildirilen “Sunulan Hizmetlerin Yasadışı Faaliyetlerde 
Kullanılmasının Önlenmesi Hakkında Talimat” ile Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları 
ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 20’nci maddesi çerçevesinde yürütülmekte olan risk yönetimi 
faaliyetleri kapsamında, kuruluşlar tarafından 6493 sayılı Kanun çerçevesinde sunulan hizmetlerin, “yasa dışı bahis” 
başta olmak üzere yasa dışı faaliyetlerde kullanılıp kullanılmadığının tespiti için sosyal medya ve çevrim içi platformlar 
dahil gerekli araştırmaların yapılması ve bu tür işlemlerin önlenmesi için uygun tedbirlerin alınması, kuruluşların bu 
işe özgü bir personel ataması ve söz konusu personel tarafından yürütülmesi gereken görevlerin belirtilerek yasa dışı 
bahis ve benzeri yasa dışı faaliyetlerde yer aldığı tespit edilen kişilerin/hesapların/kartların/iş yerlerinin ve bunlarla ilgili 
olarak gerçekleştirilen tüm işlemlerin kayıt altına alınması, kayıt altına alınan söz konusu kullanıcıların ve bu kullanıcılar 
üzerinden gerçekleşen işlemlerin de derhal TCMB’ye, yasa dışı işlemin mahiyetine bağlı olarak başta MASAK olmak 
üzere ilgili kamu otoritelerine raporlanması ve kontrolü yapılan ve “yasa dışı bahis” ve benzeri yasa dışı faaliyetlerin 
gerçekleşmesine imkân tanıdığı tespit edilen sanal mecraların da kayıt altına alınarak TCMB’ye ve MASAK’a bildirilmesi 
talep edilmiştir.

2.5.6 TCMB’nin BKM’ye Hissedar Olması
12 Kasım 2019 tarihli ve 7192 sayılı Kanun ile 6493 sayılı Kanun’un 8’inci maddesine dördüncü fıkrası olarak 
eklenen hüküm uyarınca TCMB’ye “ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerinin kesintisiz işletimini 
sağlamak amacıyla sistemik öneme sahip kurulmuş veya kurulacak sistem işleticilerine hissedar olabilme” yetkisi 
verilmiştir.

BKM, TCMB’den aldığı faaliyet izni kapsamında ödeme sistemi işleticisi olarak faaliyet göstermekte ve 
gerçekleştirdiği faaliyetler nedeniyle ülkemiz ödemeler alanında sistemik öneme sahip bir sistem işleticisi olarak 
değerlendirilmektedir.

TCMB, ülkemizdeki ödemeler altyapısına ve yenilikçi iş yapış yöntemlerine ilişkin önemli geliştirme alanları 
belirlemiştir. Bu doğrultuda yapılacak çalışmalar açısından BKM’nin, mevcut durumda üstlendiği ve temel olarak 
kartlı ödemeler alanına odaklanan rollerine ilave olarak önemli görevler üstlenmesi planlanmaktadır. 

Bu kapsamda TCMB, 6493 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca BKM’ye hâkim ortak olarak 
hissedar olmuştur.
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Faaliyet İzni

Bir şirketin faaliyet izni başvurusu onaylanarak Resmi Gazete’de duyurulmuştur.

Diğer Faaliyet Onayı

Ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemi işleticilerinin asli faaliyetlerine ilave olarak sunabileceği yedi diğer 
faaliyet onay başvurusu onaylanarak Resmi Gazete’de duyurulmuştur.

Pay Devri

İki ödeme sisteminin pay devri izin başvurusu onaylanmıştır.

Türkiye’de Faaliyet Gösteren Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Sayısı

31 Aralık 2020 tarihi itibariyle 6493 sayılı Kanun uyarınca Türkiye’de faaliyet gösteren 8 adet ödeme sistemi ve 
4 adet ise menkul kıymet mutabakat sistemi bulunmaktadır. 

2.5.8 Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Faaliyetlerine İlişkin İzinler
Faaliyet İzni

Dört şirketin faaliyet izni başvurusu onaylanarak Resmi Gazete’de duyurulmuştur.

Faaliyet Genişletme

İki kuruluşun faaliyet genişletme başvurusu onaylanarak Resmi Gazete’de duyurulmuştur.

Pay Devri

Beş kuruluşun pay devri izin başvurusu onaylanmıştır.

Faaliyet İzni İptali

Bir kuruluşun faaliyet izni iptal edilerek Resmi Gazete’de duyurulmuştur.

Türkiye’de Faaliyet Gösteren Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Sayısı

31 Aralık 2020 tarihi itibariyle 6493 sayılı Kanun uyarınca Türkiye’de faaliyet gösteren 34 adet ödeme kuruluşu ve 
21 adet elektronik para kuruluşu bulunmaktadır. 

2.5.7 Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetlerine 
İlişkin İzinler
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2020 yılına 153 milyar TL seviyesinde başlayan emisyon hacmi, ülkemizde ilk Covid‑19 vakasının görüldüğü 
10 Mart 2020 tarihinde 161 milyar TL seviyesinde iken Temmuz ayında 247 milyar TL ile tarihin en yüksek 
seviyesine ulaşmış ve bu tarihten itibaren azalış eğilimine girerek, yılı 188 milyar TL seviyesinde tamamlamıştır. 
2020 yıl sonu itibarıyla emisyon hacminde bir önceki yıla göre yüzde 22,8, dolaşımdaki banknot sayısında ise 
yüzde 16,1 oranında artış gerçekleşmiştir. Son on yıllık dönemde yıl sonu itibarıyla emisyon hacmi yıllık ortalama 
yüzde 15, dolaşımdaki banknot sayısı ise yıllık ortalama yüzde 9 oranında artmıştır (Grafik 2.6.1 ve Grafik 2.6.2). 

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tedavülde 2.483 milyon adet banknot bulunmaktadır. 2020 yıl sonu itibarıyla 
emisyon hacminin kupür dağılımında, adet olarak en yüksek paya sahip olan kupürler 100 ve 50 Türk lirasıdır 
(Grafik 2.6.3). Adet olarak en yüksek paya sahip iki kupürün (100 ve 50 Türk lirasının) toplam içindeki payı yüzde 
54,8’dir. Tutar olarak en yüksek paya sahip 100 ve 200 Türk lirasının toplam içindeki payları ise sırasıyla yüzde 51,3 
ve yüzde 33,5 seviyesindedir (Tablo 2.6.1).

2020 yılında, TCMB’nin hizmet verdiği 21 şube, 16 banknot deposu, 2 vezne merkezi ile Merkezi Olmayan Nakit 
Yönetimi (MONY) depolarında 605 milyar Türk lirası tutarında tahsilat, 640 milyar Türk lirası tutarında tediye olmak 
üzere toplam 1.245 milyar Türk lirası tutarında işlem gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu dönemde, ülke genelinde toplam işlem hacminden en yüksek payı alan hizmet birimlerimiz sırasıyla 
yüzde 21,2 ile İstanbul Şubesi (yüzde 7,4 Karaköy, yüzde 9,4 Avrupa Yakası Vezne Merkezi, yüzde 4,3 Anadolu 
Yakası Vezne Merkezi), yüzde 10,6 ile Ankara Şubesi ve yüzde 7,8 ile İzmir Şubesidir.

Tablo 2.6.1: 31.12.2020 Tarihinde Tedavülde Bulunan Banknotlar

Kupür Tutar % Dağılım Adet % Dağılım

200 TL 63.020.435.100,0 33,46 315.102.175,5 12,69

100 TL 96.572.384.500,0 51,27 965.723.845,0 38,90

50 TL 19.741.079.300,0 10,48 394.821.586,0 15,90

20 TL 4.902.966.870,0 2,60 245.148.343,5 9,87

10 TL 2.647.645.350,0 1,41 264.764.535,0 10,67

5 TL 1.484.935.470,0 0,79 296.987.094,0 11,96

TOPLAM 188.369.446.590,0 100,00 2.482.547.579,0 100,00

Kaynak: TCMB 

TCMB şubelerinin bulunmadığı illerde gerek banknot kalitesinin iyileştirilmesi, gerekse piyasanın çeşitli kupür 
ihtiyacının zamanında karşılanabilmesi amacıyla 16 ilde faaliyette bulunan banknot depolarında 2020 yılında 
74,9 milyar Türk lirası tutarında tahsilat, 96,1 milyar Türk lirası tutarında tediye işlemi gerçekleştirilmiştir. Diğer bir 
ifadeyle, TCMB’de gerçekleşen toplam işlem hacminin yüzde 13,7’si banknot depolarında gerçekleşmiştir.

2020 yılında İstanbul’da 2 adet, Ankara’da 1 adet ve İzmir’de 2 adet olmak üzere açılan 5 adet MONY deposuyla 
birlikte 2020 yıl sonu itibarıyla toplam 26 adet MONY deposu hizmet sunmaktadır. İstanbul ili özelinde 
bakıldığında, MONY depoları İstanbul ilinin toplam işlem hacminden yüzde 30,5 pay almıştır.

Son olarak, madeni para nakit yönetiminde verimliliğin arttırılması amacıyla PTT ve Bankamız arasında protokol 
imzalanarak çeşitli illerde Konsinye Madeni Para Depoları (KMPD) kurulmuştur. 2020 yılında Samsun ilinde 1 adet 
KMPD deposu açılışı ile ülke bazında faaliyet gösteren KMPD deposu sayısı 13’e ulaşmıştır. 2020 ülke bazında 
gerçekleşen toplam 1.221,7 milyon Türk lirası tutarındaki madeni para işlem hacminin yüzde 71’i KMPD’ler 
tarafından gerçekleşmiştir.

2009 yılında yüzde 3,5 olan “Yıllık Ortalama Emisyon Hacmi/GSYİH” oranı yıllar içinde değişiklikler göstermiş olup, 
söz konusu oran 2020 yılında yüzde 3,9 düzeyinde gerçekleşmiştir (Grafik 2.6.4).

2.6 Emisyon İşlemleri

 



2. Bölüm Faaliyetler ve Önemli Gelişmeler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yıllık Faaliyet Raporu 2020

46

Yıllık Yüzde Değişim

Grafik 2.6.1: Emisyon Hacmi     
(Milyar TL, %)

 

Kaynak: TCMB
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Grafik 2.6.2: Emisyon Hacmi ve Dolaşımdaki  
Banknot Sayısı

Dolaşımdaki Banknot Sayısı (Milyon Adet) (Sağ Eksen)
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Grafik 2.6.3: Kupür Bazında Dolaşımdaki 
Banknotlar (Milyon Adet)
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Grafik 2.6.4: Yıllık Ortalama Emisyon Hacminin 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin döviz cinsinden olan borçlarına karşılık iç ve dış borç servisini gerçekleştirmek, 
dışsal şoklara karşı gerekli döviz likiditesini bulundurmak, para ve kur politikası uygulamalarını desteklemek, 
piyasalara güven vermek gibi amaçlara yönelik olarak tutulan TCMB rezervlerinin yönetimine ilişkin uygulamaların 
temel dayanağı, 1211 sayılı TCMB Kanunu’nda yer almaktadır. Ayrıca, söz konusu Kanun ile verilen görev ve yetkiye 
dayanarak Banka Meclisinin, döviz ve altın rezerv yönetimine ilişkin düzenlediği yönetmelikler ve aldığı kararlar da 
rezerv yönetimi uygulamalarının çerçevesini oluşturmaktadır.

TCMB’de, rezerv yönetiminde karar alma süreci üç aşamalı hiyerarşik bir yapıda oluşturulmuştur. En yüksek 
karar organı olarak Banka Meclisi, 1211 sayılı TCMB Kanunu’nda sırasıyla güvenli yatırım, likidite ve getiri 
olarak sıralanan önceliklere göre hazırlanan “Döviz Rezerv Yönetimi Yönetmeliği”ni (Yönetmelik) onaylayarak 
rezerv yönetimi için genel yatırım kriterlerini belirlemekte, uygulamaya dönük kararların alınması konusunda 
Yönetim Komitesini ve Başkanlık Makamını yetkilendirmektedir. Banka Meclisince onaylanan Yönetmelik 
çerçevesinde, Yönetim Komitesinin veya Başkanlık Makamının aldığı kararlar, kurumsal karar alma sürecinin 
ikinci aşamasını oluşturmaktadır. Bu aşamada, TCMB’nin genel risk toleransını ve yatırım stratejisini yansıtan 
model portföy belirlenerek karara bağlanmaktadır. Model portföy, TCMB’nin stratejik varlık tahsisine ilişkin 
tercihlerini göstermekte olup, her yıl sonunda ertesi yıl uygulanmak üzere Yönetim Komitesinin onayı ile yürürlüğe 
konulmakta, üç ayda bir gözden geçirilmekte ve gerekmesi halinde güncellenmektedir. Yönetmelik ve model 
portföy ile belirlenen tercih ve kısıtlar çerçevesinde rezerv yönetimi uygulamalarının gerçekleştirilmesi kurumsal 
karar alma sürecinin üçüncü ve son aşamasını oluşturmaktadır. Rezerv yönetimi uygulamaları, görevler ayrılığı 
ilkesine göre oluşturulan bir organizasyon yapısı içerisinde gerçekleştirilmektedir. Buna göre, rezerv yönetimi 
faaliyetleri Rezerv Yönetimi Müdürlüğü tarafından yürütülürken, rezerv yönetimine ilişkin risk yönetimi Kurumsal 
Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir. 

Rezerv yönetiminde, Yönetmelik’e ve model portföye uygun olarak, belirlenen hedefler ve limitler çerçevesinde 
uluslararası piyasalarda döviz alım‑satım işlemleri, döviz depo işlemleri, menkul kıymet alım‑satım işlemleri, geri 
alım vaadiyle satım işlemleri, geri satım vaadiyle alım işlemleri, menkul kıymet borç verme işlemleri ve türev 
işlemler gerçekleştirilmektedir.

Rezerv yönetimi sırasında karşılaşılan risklerin tanımlanarak kontrolü, stratejik varlık tahsisi, dolayısıyla model 
portföyün belirlenmesi aşamasında başlamaktadır. Döviz rezervlerinin öncelikle hangi para birimleri cinsinden, 
hangi yatırım araçlarında ve hangi vadelerde yatırıma tâbi tutulacağı belirlendiğinde rezerv yönetiminden elde 
edilecek getiri ile maruz kalınacak finansal riskler büyük ölçüde belirlenmiş olmaktadır. TCMB’nin stratejik varlık 
tahsisine ilişkin tercihlerini yansıtan model portföy; hedef döviz kompozisyonu, hedef vade kompozisyonu ve 
bunlardan sapma limitleri, maksimum işlem limitleri toplamı, kullanılabilecek işlem türleri ile yatırım yapılabilecek 
ülkeleri ve yatırım araçlarını ifade eden yatırım evreninden oluşmaktadır. Model portföy belirlenirken, sermayenin 
korunması ve gerekli likiditenin temini kısıtları altında getiri elde edilmesi hedeflenmekte, ülkemizin ulusal varlığı 
olan rezervlerin basiretli yönetimi esas alınmaktadır. TCMB risk toleransı çerçevesinde kabul edilebilir genel risk 
düzeyi model portföy ile belirlendikten sonra, mevcut risklerin ölçülmesi, gözetimi ve raporlaması düzenli olarak 
yapılmaktadır.

2.7 Döviz Rezervi Varlığı ve Risk Yönetimi
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2020 yılında ortaya çıkan Koronavirüs salgını küresel çapta ülke ekonomilerini ve finansal piyasaları olumsuz 
etkileyerek dünya genelinde merkez bankalarının daha gevşek para politikalarına yönelmelerine, hükümetlerin 
ise reel sektörü ve hanehalklarını desteklemek amacıyla çeşitli destek paketleri açıklamalarına neden olmuştur. 
Salgının olumsuz etkileri, Brexit ve ABD seçimlerine ilişkin belirsizlikler gibi risk iştahını olumsuz etkileyen 
gelişmeler TCMB’nin 2020 yılı rezerv yönetim stratejilerinin belirlenmesinde etkili olmuştur. 

Altın mevcutlarımız 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 719,2 tona yükselmiş ve altın varlıklarımızın rezervlerimiz 
içindeki payı yüzde 46,6 olarak gerçekleşmiştir (Grafik 2.7.1). Uluslararası standartta olan TCMB altın 
rezervleri, 1211 sayılı TCMB Kanunu’nda yer alan hüküm ve şartlar dâhilinde, Banka Meclisi tarafından 
düzenlenen “Altın Rezerv Yönetimi Yönetmeliği” çerçevesinde yönetilmektedir. Bu yönetmelik uyarınca, altın 
rezervlerine ilişkin doğrudan altın alım‑satımı, altın depo, altın swap, lokasyon swap ve fiziki altın nakil işlemleri 
yapılabilmektedir. Ekim 2011’den itibaren geçerli olmak üzere, bankaların yükümlülükleri için tesis etmeleri 
gereken ZK’ların, yükümlülüklerin cinsine göre belirlenmiş oranlara denk gelen kısmının standart altın cinsinden 
tutulabilmesine imkân sağlanmıştır. 

Döviz Rezervi

Grafik 2.7.2: 2020 Yılı TCMB Döviz ve Altın 
Rezervleri (Milyar ABD Doları)
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Grafik 2.7.1: 2001-2020 Yılları TCMB    
Döviz ve Altın Rezervleri (Milyar ABD Doları)
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TCMB’nin karşılaştığı risklerin kurumsal düzeyde bütüncül bir çerçevede yönetilmesi için gerekli çalışmalar Piyasalar 
Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülmektedir. 

Finansal risk yönetimi kapsamında TCMB’nin faaliyetleri dolayısıyla maruz kaldığı kredi, piyasa ve likidite riskleri, iş 
birimleri ile eş güdüm içerisinde yönetilmektedir. TCMB faaliyetleri nedeniyle maruz kalınan finansal risklerin tamamına 
yakını, para ve kur politikalarının uygulanması, döviz rezervlerinin yönetilmesi, bankacılık kesimine ve Hükûmete belirli 
bankacılık hizmetlerinin sunulması gibi yasal görevlerin yerine getirilmesi sürecinde ortaya çıkmaktadır. TCMB’nin para 
otoritesi olarak para ve kur politikalarının uygulanması sürecinde karşılaştığı finansal riskler, seçilen politika hedeflerinin 
bir sonucudur. Diğer taraftan, döviz rezervlerinin yönetimi sırasında ortaya çıkan finansal riskler bir yatırım tercihinin 
sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Buna karşın, TCMB rezerv yönetimini Yönetmelik ile belirlenmiş olan yatırım kriterleri 
ve model portföyde belirtilen hedefler ve limitler çerçevesinde muhafazakâr bir şekilde gerçekleştirerek, söz konusu 
riskleri en aza indirmeye çalışmaktadır.

TCMB’nin maruz kaldığı finansal risklerden biri olan kredi riski temel olarak, döviz rezerv yönetimi sırasında yapılan 
yatırım işlemleri, para politikası uygulamaları çerçevesinde bankalara kısa süreli likidite sağlamak için gerçekleştirilen 
APİ, BPP işlemleri ve bankalara sağlanan gün içi fonlama işlemlerinden kaynaklanmaktadır. TCMB’nin para ve kur 
politikası çerçevesinde gerçekleştirdiği işlemlerden kaynaklanan kredi riski, işlem miktarının tamamının belirli bir marj 
tutarını da içerecek şekilde çok yüksek kredi değerliliğine sahip ve ikincil piyasası bulunan kıymetlerle (döviz depoları, 
DİBS ve gelişmiş ülkelerin hazinelerince ya da uluslararası kuruluşlar tarafından ihraç edilen menkul kıymetler gibi) 
teminatlandırılması ve mevcut risklerin düzenli olarak izlenip gerektiğinde ilave teminat istenilmesi suretiyle yönetilmiştir.

Döviz rezerv yönetimi sırasında maruz kalınan kredi riskinin yönetimi ise, işlem yapılan kuruluşların temerrüt olasılığı ve 
temerrüt durumunda oluşacak finansal kaybın en aza indirilmesi ilkesi üzerine kurulmuştur. Bu çerçevede TCMB, döviz 
rezerv yönetimi sırasında maruz kaldığı kredi riskini en aza indirmek için üç temelden oluşan bir risk yönetimi süreci 
uygulamıştır. İlk olarak, yatırımlar uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği kredi notları esas alınarak 
Yönetmelik ile belirlenmiş olan minimum kredi notu kısıtına uyan, yüksek kredi kalitesine sahip, önde gelen uluslararası 
finansal kuruluşlar ve borçlanıcılar ile sınırlandırılmıştır. İkinci olarak, takas riski de dâhil olmak üzere finansal kuruluşlar 
ile yapılan işlemlerden kaynaklanan tüm kredi risklerinin kontrol edilmesi amacıyla belirlenen işlem limitlerinin toplamı, 
yönetilebilir rezervin belirli bir oranı ile sınırlandırılmıştır. Üçüncü olarak, Yönetmelik ile belirlenmiş olan minimum kredi 
notu sınırlamasına uyan kuruluşlar arasından, temel ve finansal analiz yöntemleri de kullanılarak, işlem yapılabilecek 
kuruluşlar belirlenmiş ve her bir kuruluşa kredi riski limiti tanınmıştır. İlgili limitlerin toplamı döviz rezervinin belirli 
bir oranını geçmemek üzere sınırlandırılmıştır. Bu kapsamda, işlem yapılan tüm tarafların kredi riski göstergeleri de 
yakından takip edilip, üst yönetime raporlanmıştır. 

Döviz rezerv yönetimi sırasında uluslararası piyasalardaki kur, faiz ve fiyat dalgalanmaları piyasa riskine neden 
olmaktadır. Piyasa riski yönetimi kapsamında, yıllık olarak belirlenen model portföyde belirtilen hedeflere ve limitlere 
uyum takip edilip üst yönetime raporlanmıştır. 

Rezerv yönetimi ile ilgili olarak karşılaşılan bir diğer önemli risk türü de likidite riskidir. Bu risk, önceden tahmin 
edilemeyen ani döviz likiditesi ihtiyaçlarının karşılanması sırasında zarar etme olasılığını ifade etmektedir. Likidite riskinin 
kontrolü amacıyla model portföyde belirlenen limitlere uyum takip edilip üst yönetime raporlanmıştır.

Döviz rezerv yönetimi dışında TCMB bilançosunda maruz kalınan kredi riski, piyasa riski ve likidite riski de ölçülmüş, 
izlenmiş ve raporlanmıştır. 

Operasyonel risk yönetimi kapsamında TCMB’de, iş birimleriyle eş güdüm içerisinde operasyonel risk unsurları 
tanımlanmakta, ölçümlenmekte, raporlanmakta ve iş sürekliliği yönetimi amacıyla faaliyetlerde bulunulmaktadır. Bu 
kapsamda, TCMB’deki risk bazlı süreçler risk matrisleriyle incelenmekte, tespit edilen anahtar riskler ve bu riskleri 
azaltmaya yönelik uygulanan kontroller değerlendirilmekte ve artık risklerin seviyeleri ölçülerek, eşik değerin üzerinde 
kalanlar için düzeltici ve önleyici faaliyetler planlanmaktadır. Olay kaydı raporlaması uygulaması çerçevesinde TCMB 
genelinde oluşan operasyonel risk olayları ve alınan önlemler takip edilmekte ve raporlanmaktadır. İş sürekliliği 
yönetimine ilişkin olarak da 2020 yılında ilgili mevzuat ve iş sürekliliği planı gözden geçirilmiş, gerekli güncellemelerin 
yapılması için üst yönetimin onayına sunulmak üzere taslaklar hazırlanmıştır.

Son olarak, TCMB’nin suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanına ilişkin risklerden korunmasını ve TCMB 
faaliyetlerinin suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik ulusal ve uluslararası mevzuata 
uygun olarak yürütülmesini teminen, belirli risk grubundaki müşteri ve işlemler ile riskli ülkelerle gerçekleştirilen 
işlemlere ilişkin izleme ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanmıştır. Ayrıca, suç gelirlerinin aklanması ve terörün 
finansmanının önlenmesi hususunda ulusal paydaşlarla yürütülen çalışmalara da katkıda bulunulmuştur.

2.8 Kurumsal Risk Yönetimi Faaliyetleri 
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TCMB, uygulamakta olduğu para politikasının etkinliğini artırmak ve sahip olduğu araç bağımsızlığının 
beraberinde getirdiği hesap verme sorumluluğunu yerine getirmek için etkili bir iletişim politikası yürütmeye özen 
göstermektedir.

Para politikası uygulamalarının ve bunların gerekçelerinin kamuoyuna açıklanması, hem politikaların daha iyi 
anlaşılarak desteklenmesini sağlamakta hem de para politikasının güvenilirliğini artırarak beklentilerin politika 
hedefleri doğrultusunda oluşmasına katkıda bulunmaktadır.

Hesap verme sorumluluğu, TCMB’nin almış olduğu kararlar ile bunların sonuçlarından ve kurumsal yönetiminden 
topluma karşı sorumlu olması anlamına gelmektedir. TCMB, bir taraftan 1211 sayılı Kanun ile kendisine verilen 
görevleri yerine getirmeye çalışırken bir taraftan da topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla açık 
ve anlaşılır bir iletişim yaklaşımı sergilemeyi amaçlamıştır. 

TCMB’nin hesap verme sorumluluğuyla ilgili düzenlemeler TCMB Kanunu’nun 42. maddesinde açıkça belirtilmiştir. 
Hesap verme sorumluluğu çerçevesinde TCMB, analitik bilançosunu günlük olarak genel ağ sitesinde yayımlamaya 
devam etmiştir. Bağımsız denetimden geçmiş olan bilanço ve gelir‑gider tabloları ile denetim sonuçlarını bir rapor 
aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmıştır. Benzer şekilde TCMB, aldığı politika kararlarının gerekçeleri ve bunların 
sonuçlarını da düzenli raporlar ve sunumlar aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmıştır. Bunlara ek olarak Başkan Naci 
Ağbal, 25 Aralık 2020 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bir sunum gerçekleştirmiştir. Sunum ve 
sunuma ait temel mesajlar şeffaflık ilkesine uygun olarak medya mensupları ile paylaşılmıştır. Sunumun ardından 
Başkan Ağbal Komisyon üyelerinin sorularını yanıtlamıştır.

Uygulanmakta olan para politikası çerçevesinde, TCMB’nin temel iletişim dokümanları PPK duyuruları ve Enflasyon 
Raporu’dur. TCMB, daha önce duyurduğu takvime uygun olarak yayımladığı Enflasyon Raporu ile uluslararası 
ekonomik gelişmeleri, enflasyon, arz ve talep gelişmelerini, finansal piyasalar ve finansal aracılık ile kamu 
maliyesine ilişkin genel değerlendirmelerini kamuoyu ile paylaşmış; orta vadeli enflasyon öngörülerini açıklamıştır. 
Ayrıca Enflasyon Raporu’nda Türkiye ekonomisi ile ilgili güncel konular hakkında hazırlanan tematik kutulara 
da yer verilmiştir. Enflasyon Raporları 30 Ocak 2020 ve 29 Temmuz 2020 tarihlerinde Ankara’da, 28 Ekim 2020 
tarihinde ise İstanbul’da düzenlenen bilgilendirme toplantıları ile tanıtılmış, toplantılara basın mensuplarının 
yanı sıra Türkiye’deki ve yurt dışındaki ekonomist ve analistler de katılmıştır. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan 
koruyucu önlemler kapsamında, 30 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilen Enflasyon Raporu 2020 Bilgilendirme 
Toplantısı sanal ortamda gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen tüm toplantılar TCMB genel ağ sitesinde ve sosyal 
medya hesaplarında canlı olarak yayınlanmıştır. 

TCMB her yıl Aralık ayında, takip eden yıl izleyeceği para ve kur politikalarını Para ve Kur Politikası Metni 
aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmaktadır. 2021 Yılında Para ve Kur Politikası, 16 Aralık 2020 tarihinde sanal ortamda 
gerçekleştirilen bir basın toplantısı ile kamuoyuna tanıtılmıştır. Toplantıda fiyat istikrarının sürdürülebilir büyüme 
açısından önemi, TCMB’nin enflasyon hedeflemesi rejimini tüm unsurlarıyla kararlı şekilde uygulayacağı ve para 
politikası kararları fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacağı vurgulanmıştır.

PPK toplantıları, “2020 Yılında Para ve Kur Politikası” metninde açıklanan tarihlerde yapılmış3; toplantılarda alınan 
kararlar ile PPK toplantı özetleri genel ağ sitesinde yayımlanmaya devam etmiştir. TCMB, başlıca faaliyetleri ile 
kamuoyunu yakından ilgilendiren uygulama değişikliklerini de 2020 yılı boyunca yaptığı 77 adet basın duyurusu 
aracılığıyla paylaşmıştır. 

TCMB, finansal istikrar alanında Türkiye’deki ve dünyadaki güncel gelişmeler ışığında, finansal sisteme ilişkin 
görüşlerini Finansal İstikrar Raporu ile paylaşmıştır.

Aylık enflasyon gelişmelerinin kamuoyu tarafından daha sağlıklı biçimde yorumlanmasına katkıda bulunmak 
amacıyla, “Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu”nun enflasyonun açıklandığı günü takip eden iş günü yayımlanmasına 
devam edilmiştir.

319 Mart 2020’de gerçekleştirilmesi planlanan Para Politikası Kurulu Toplantısı koronavirüsün olası ekonomik ve finansal etkilerini 
değerlendirmek üzere 17 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

2.9 İletişim Faaliyetleri 

2.9.1 Hesap Verebilirlik ve Para Politikası İletişimi
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TCMB’nin temel iletişim kanalı olan genel ağ sitesi, günün teknolojik koşullarına uygun bir şekilde ve kullanıcı 
ihtiyaçları göz önünde bulundurularak kullanılmaya devam edilmiştir.

TCMB, Sosyal Medya Stratejisi kapsamında sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaya ve hesaplarında yaptığı 
paylaşımları görsel içerikler ile zenginleştirmeye devam etmiştir. Özellikle TCMB Twitter hesabı yoğun ve etkili bir 
şekilde kullanılmıştır. Bunun sonucunda Türkçe Twitter hesabının takipçi sayısı 332.000’e ulaşmıştır.

YouTube kanalıyla Başkanın konuşmaları ve Enflasyon Raporu, Finansal İstikrar Raporu, 2020 Yılı Para ve Kur 
Politikası ve TCMB tarafından düzenlenen etkinlikler için hazırlanan çeşitli bilgilendirme videoları ile Herkes İçin 
Ekonomi kapsamında hazırlanan videolar da kamuoyu ile paylaşılmıştır. Ayrıca Flickr hesabında TCMB tarafından 
düzenlenen etkinliklerin fotoğrafları paylaşılmaya devam edilmiştir. 

TCMB çalışanlarının görüşlerini kamuoyu ile paylaşabilmeleri, tartışmaya açmaları ve ekonomi gündemine zamanlı 
katkıda bulunabilmeleri amacıyla 2016 yılı Aralık ayında açılmış olan Merkezin Güncesi isimli kurumsal blogda yeni 
analizler yayımlanmaya devam etmiştir. Yıl boyunca Merkezin Güncesi’nde 6 yeni analiz yayımlanmıştır. Merkezin 
Güncesi, www.tcmbblog.org adresinden ve @TCMBBlog Twitter hesabından takip edilebilmektedir.

2020 yılında paydaşlarla iletişim kapsamında TCMB Başkanı, yurt içinde TCMB politika ve uygulamalarını içeren ve 
güncel ekonomik gelişmeleri değerlendiren sunum, konuşma ve röportajlar gerçekleştirmiştir. 

2020 yılında TCMB iletişim araç ve kanallarının tasarım özelliklerini belirleyen kurumsal kimliği gözden geçirilerek, 
yeni bir tasarım anlayışı geliştirilmiştir. Bu kapsamda Banka logosu ile iletişim araç ve kanalları görsel açıdan 
yenilenmiştir. 

Bilgi Edinme Kanunu kapsamında oluşturulan Bilgi Edinme Sistemi (BES), T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Merkezi Sistemi (CİMER), T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Edinme Birimi ile çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlarla 
iletişimin sağlanması amacıyla oluşturulan elektronik posta adresi iletisimbilgi@tcmb.gov.tr aracılığıyla TCMB’ye 
yönlendirilen başvurular değerlendirilerek cevaplandırılmıştır. BES aracılığıyla toplam 2.476 (1.113 adedi e devlet 
aracılığı ile), CİMER aracılığıyla 1.402 ve “iletisimbilgi” adresinden alınan 10.302 adet başvuru değerlendirilerek 
gerekli işlemler yapılmıştır.

Kamuya yönelik iletişim faaliyetleri kapsamında Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından 
çeyreklik frekansta yayımlanan Finansal Hesaplar’ın kısa tanıtımını içerir video Herkes İçin Ekonomi platformunda 
yayımlanmıştır. Videoda Finansal Hesapların içeriği, veri kaynakları ve kullanımına değinilmiştir. 

TCMB, önceki yıllarda belirlenmiş bir örneklem üzerinden yayınlanan “Sektör Bilançoları” verilerini, 2020 yılında 
ilk defa tüm reel sektörü kapsayacak şekilde genişletmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve TCMB iş birliği ile 
2009‑2019 yıllarını kapsayan sektör ve ölçek bazında toplulaştırılmış bilanço, gelir tablosu, kredi bilgileri ve önemli 
finansal tablo oranları kamuoyu ile paylaşılmıştır.

2.9.2 Kamuoyuna Yönelik İletişim Faaliyetleri

TCMB, fiyat istikrarının önemi konusunda farkındalık oluşturmak ve farklı paydaşlara ekonomi eğitimi vermek 
üzere başlattığı Herkes İçin Ekonomi girişimini sürdürmektedir. Bu girişim ile farklı hedef kitlelere yönelik 
hazırlanan yayınlar, etkinlikler ve benzeri iletişim çalışmaları ile Herkes İçin Ekonomi mikrositesi aracılığıyla fiyat 
istikrarının önemi, merkez bankasının ekonomideki rolü ve güncel ekonomik konular hakkında toplumun farklı 
kesimlerine kendilerine uygun araç ve içeriklerle ulaşılması amaçlanmaktadır.

Bu girişimin önemli parçalarından birini Herkes İçin Ekonomi mikrositesidir. Ülkemizde bu alanda yapılmış öncü 
bir çalışma niteliğinde olan mikrositede, 2020 yılında da TCMB’nin temel işlevleri ve temel ekonomik kavramlar 
konularında hazırlanan video, kitapçık, infografik ve testler gibi farklı türde içerikler yayımlanmaya devam edilmiş 
olup 7 yeni video yayımlanmıştır. 

Herkes İçin Ekonomi girişimi kapsamında hazırlanan, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerinin 
derslerinde faydalanabilecekleri eğitmen ders planları, infografikler, videolar, sınıf içi etkinlikler ve benzeri eğitim 
materyalleri TCMB genel ağ sitesinde, Herkes İçin Ekonomi mikrositesinde ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim 
Bilişim Ağı’nda (http://www.eba.gov.tr/eicerik/tcmb) yayımlanmaktadır. 

2.9.3 Finansal Eğitim ve Ekonomi Eğitimi Faaliyetleri
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Farklı hedef kitlelere yönelik olarak yürütülen Herkes İçin Ekonomi girişiminin yurt geneline yayılması amacıyla 
başlatılan ve çeşitli illerdeki ilkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencileri ve öğretmenlere yönelik etkinlikler 
düzenlenmesini amaçlayan “Herkes İçin Ekonomi Anadolu’da” projesi sürdürülmüştür. Proje çerçevesinde,  
25‑27 Şubat 2020 tarihleri arasında Trabzon’da, 11‑12 Mart 2020 tarihlerinde Sivas’ta etkinlikler gerçekleştirilmiştir. 
Söz konusu etkinlikler kapsamında düzenlenen Öğretmen Buluşmalarına ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenleri 
katılım sağlamış, öğretmenlere Herkes İçin Ekonomi girişimi, TCMB ve para politikası hakkında bilgi verilerek 
derslerinde kullanabilecekleri eğitim materyalleri tanıtılmıştır. Ziyaret edilen iller genelinde ilkokul dördüncü 
sınıf, ortaokul yedinci sınıf, lise ziyaretlerinde ise on birinci sınıf öğrencilerine yönelik bilgilendirme sunumları 
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, farklı yaş gruplarına uygun bir yaklaşımla para, paranın işlevleri, enflasyon, fiyat 
istikrarı ve merkez bankacılığı kavramları sunumlar, videolar, oyun ve yarışmalar eşliğinde anlatılmıştır. Ayrıca 
bu illerde eğitim veren üniversitelerin öğrencilerinin katılım sağladığı Üniversite Buluşmaları düzenlenmiştir. 
Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde düzenlenen bu etkinlikler kapsamında ise 
gençlere merkez bankacılığı ve fiyat istikrarına ilişkin sunumlar gerçekleştirilmiştir. Çeşitli yarışmaların da yer 
aldığı etkinlikler üniversiteliler tarafından büyük ilgi görmüştür. Tüm bu etkinliklerde yaklaşık 1.600 öğrenci 
ve öğretmene ulaşılmıştır. Aralıksız olarak yaklaşık 15 yıldır TCMB İdare Merkezinde düzenlenen Üniversite 
Buluşmaları etkinliği pandemi nedeniyle 2020 yılında düzenlenmemiş, aynı nedenle Herkes İçin Ekonomi 
Anadolu’da etkinliklerine de Mart ayından itibaren ara verilmiştir.

Yatırımcı kuruluşlar ve kredi derecelendirme kuruluşları (KDK) ile 2020 yılı Ocak‑Mart Döneminde teknik içerikli yüz 
yüze toplantılar ve telekonferanslar düzenlenmiştir. Bu dönemde düzenlenen 5 yüz yüze toplantıda 14 kuruluştan 
21 katılımcı ile görüşme sağlanmıştır. Diğer yandan, koronavirüs salgının getirdiği seyahat kısıtlamaları ve 
izolasyon tedbirleri nedeniyle, Mart ayından sonra yüz yüze toplantılar gerçekleştirilememiş, yatırımcılar ile 
iletişimin devam ettirilmesi amacıyla Temmuz ve Eylül aylarında ulusal ve uluslararası yatırımcılar, ekonomist, 
analist ve portföy yöneticilerinin katılımıyla iki adet yatırımcı videokonferansı düzenlenmiştir. Söz konusu 
konferanslar Banka tarihinde gerçekleştirilen ilk dijital, geniş kapsamlı yatırımcı konferansları olmuştur. 

Bu toplantılarda, 9 Temmuz 2020 tarihinde toplam 100 kuruluştan 165 katılımcıya, 3 Eylül 2020 tarihinde ise 
toplam 110 kuruluştan 185 katılımcıya ulaşılmıştır. 

Yıl içinde ayrıca, KDK’ler ile bir yüz yüze toplantı ve yedi adet video konferans düzenlenmiştir. 

Tablo 2.9.4.1: 2020 Yılında Düzenlenen Toplantılar

Dönem KDK’ler ile Toplantılar

Yatırımcı Kuruluşlar 
ile Toplantılar/         

Videokonferanslar
Yatırımcı 

Kuruluş Sayısı
Toplam Kişi 

Sayısı

Ocak-Mart 2020 2 5 14 28

Nisan-Haziran 2020 3     11

Temmuz-Eylül 2020 3 2 210 359

Ekim-Aralık 2020   1  1  8 

Buna ilaveten, TCMB ve Endonezya Merkez Bankası arasında 2015 yılında imzalanan mutabakat zaptı 
çerçevesinde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı bilgi, tecrübe paylaşımında bulunulması amacıyla, Endonezya 
Merkez Bankası ve TCMB yatırımcı ilişkileri çalışanları arasında Kasım ayında bir videoseminer düzenlenmiştir. 
Seminerde, kuruluşların yatırımcı ilişkileri birimlerinin organizasyon yapısı, iş süreçleri ve faaliyetlerine ilişkin 
sunumlar yapılmış ve görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Diğer yandan, yıl içinde paydaş algısının ölçülmesine yönelik algı ve analiz çalışmalarına devam edilmiştir.  

2.9.4 Yatırımcı İlişkileri
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TCMB’nin kurucusu olduğu ve sekretarya faaliyetlerini üstlendiği “Orta Asya, Karadeniz Bölgesi ve Balkan Ülkeleri 
Guvernörler Kulübü”nün (Guvernörler Kulübü) 43. Toplantısı 1 Haziran 2020 tarihinde TCMB’nin ev sahipliğinde; 
44. Toplantısı ise 5 Kasım 2020 tarihinde Rusya Merkez Bankası ev sahipliğinde sanal ortamda düzenlenmiştir. 
Toplantılarda ana tema olan küresel ekonomik ve finansal görünüm bağlamında Covid‑19 pandemisinin üye ülke 
ekonomileri üzerindeki etkileri ve alınan politika önlemleri ile ekonomilerin toparlanma sürecinde olası politika 
öncelikleri tartışılmıştır. Ayrıca merkez bankası dijital para birimleri de söz konusu toplantıda tartışılan bir diğer 
gündem maddesi olmuştur. 

Diğer taraftan, Guvernörler Kulübü üye ülkeleri arasındaki iş birliğinin artırılması amacıyla kurulan ve Rusya 
Merkez Bankası ile TCMB’nin eş başkanlık görevini yürüttüğü “Para Politikası ve Finansal İstikrar Çalışma 
Grubu”nun 5. Toplantısı TCMB’nin ev sahipliğinde 28 Şubat 2020 tarihinde İstanbul’da; 6. Toplantısı ise 
21 Eylül 2020 tarihinde Rusya Merkez Bankası’nın ev sahipliğinde sanal ortamda düzenlenmiştir. Guvernörler 
Kulübü Toplantılarına hazırlık teşkil eden Çalışma Grubu Toplantılarında da küresel ekonomik ve finansal 
görünüm ile merkez bankası dijital para birimleri tartışılmıştır.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesinde yer alan “İİT‑İSEDAK Merkez Bankaları Forumu”nun sekretarya görevi 
çerçevesinde Forum’un 2. Toplantısı Bankamız öncülüğünde video konferans yöntemiyle 7 Ekim 2020 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir. Toplantının ana teması küresel ve İİT ekonomik görünümü ile Covid‑19 pandemisinin etkilerini 
hafifletmek için atılan politika adımları olmuştur. Toplantıda ayrıca, pandemi sonrası dönemdeki olası zorluklar ve 
fırsatlar ile İslami finansın toparlanmaya katkısı ele alınmıştır.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bünyesinde yer alan Ekonomik Gelişmeleri İnceleme Komitesi 
(EDRC) tarafından her iki yılda bir üye ülkeler için yayımlanan ülke raporları doğrultusunda 2020 Yılı Türkiye 
İnceleme Raporu’nun hazırlık çalışmaları kapsamında 8 Ekim 2020 tarihinde video konferans yöntemiyle 
“Yüksek Düzeyli Politika Toplantısı” (High Level Policy Mission) gerçekleştirilmiştir. Türkiye İnceleme Toplantısı 
ise OECD‑EDRC yetkilileri ile TCMB’nin de içinde yer aldığı ülkemiz heyetinin katılımıyla 12 Kasım 2020 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıların hazırlıkları ve koordinasyonları TCMB ile T.C. Hazine ve Maliye 
Bakanlığı eş güdümünde gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, Uluslararası Para Fonu (IMF), G‑20 ve Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) tarafından periyodik olarak 
düzenlenen toplantılara hazırlık kapsamında toplantı gündemlerinde yer alan konular ile ilgili yapılan çalışmalar 
2020 yılında da sürdürülmüş ve toplantılar kapsamında iç ve dış paydaşlar ile eş güdüm sağlanmıştır.

Haziran 2012’deki G20 Liderler Zirvesinde, IMF kaynaklarının güçlendirilmesi hususunda G‑20 ülkeleri arasında 
varılan mutabakat doğrultusunda gerçekleştirilen “İkili Borçlanma Anlaşmaları” kapsamında 17 Ekim 2013 
tarihinde TCMB ile IMF arasında gerçekleştirilen Tahvil Alım Anlaşmasının süresi 31 Aralık 2019 tarihinde 
dolmuş ve söz konusu anlaşma 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Bankamız 8 Ekim 2020 tarihinde, IMF 
kaynaklarına katkısını devam ettirmek üzere 1 Ocak 2021‑31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olacak yeni bir 
Tahvil Alım Anlaşması imzalamıştır. 

2.10 Uluslararası İş Birliği ve Organizasyonlar

2.10.1 Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler 

Diğer merkez bankaları ile yürütülmekte olan iletişimin ve ikili iş birliğinin artırılmasına yönelik çalışmalara 
Covid‑19 salgınının getirdiği zorluklara rağmen devam edilmiştir. Bu kapsamda merkez bankacılığı konularında ikili 
iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak amacıyla Libya Merkez Bankası ile 31 Ağustos 2020 ve Azerbaycan 
Merkez Bankası ile 18 Aralık 2020 tarihlerinde mutabakat zaptı imzalanmıştır. 2020 yılında imzalanan mutabakat 
zabıtlarıyla TCMB’nin resmi iş birliği içinde olduğu merkez bankası sayısı 34’e ulaşmıştır. 

Uluslararası ticarette ulusal paraların kullanılmasına yönelik ülkemiz faaliyetlerinin ve finansal istikrarın 
desteklenmesi amacıyla TCMB, yabancı merkez bankaları ile ikili para takası (swap) anlaşmaları tesis edilmesine 
yönelik görüşmeler gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede, Katar Merkez Bankası ile 2018 yılında imzalanan swap 
anlaşması 17 Mayıs 2020 tarihinde imzalanan tadil anlaşması ile güncellenmiştir. 

2.10.2 Merkez Bankaları ile İlişkiler 
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TCMB politika adımlarının dış paydaşlara doğru ve eksiksiz aktarımına katkıda bulunmak amacıyla, 21 Ocak 2020 
tarihinde G‑20 üyesi ülkelerin Türkiye’de yerleşik ekonomi ve ticaret ataşelerine ülkemizin makroekonomik 
görünümü ve TCMB para politikası hakkında bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıya; Avustralya 
Büyükelçisi, Almanya, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, 
Meksika, Rusya, Suudi Arabistan Büyükelçilikleri ataşeleri, Avrupa Birliği Delegasyonu temsilcisi ile Almanya 
Merkez Bankası ve İtalya Merkez Bankası Türkiye temsilcileri katılım sağlamıştır. Bununla birlikte, ABD ve 
İngiltere’nin Türkiye’deki diplomatik misyon yetkilileri ile Başkan ve Başkan Yardımcısı düzeyinde görüşmeler 
gerçekleşmiştir.

İkili diyalog süreçlerinin en üst düzeyde ele alınması kapsamında, Gürcistan, Libya ve Malezya Merkez Bankaları 
ile Başkan ve Başkan Yardımcısı düzeyinde ikili görüşmeler gerçekleşmiştir. Görüşmelerde genel olarak ekonomik 
görünüme ilişkin değerlendirmeler ve ikili iş birliği olanakları gündeme gelmiştir. 

Son yıllarda uluslararası iş birliği alanında gösterilen çabaların devamı olarak TCMB, 2020 yılında diğer merkez 
bankaları ile planlanan teknik iş birliği faaliyetlerini video konferans yöntemiyle gerçekleştirmiştir. Böylece bir 
yandan Covid‑19 salgını sonucunda oluşan seyahat kısıtlamaları ve sağlık riskleri bertaraf edilirken, diğer yandan 
TCMB ve partner merkez bankaları arasındaki teknik iş birliğinin kesintisiz şekilde devam etmesi sağlanmıştır. Bu 
kapsamda, uluslararası paydaşlarımızdan İtalya, İngiltere, Makedonya, Malezya ve Endonezya Merkez Bankaları ile 
yoğun iş birliği programları çevrim içi olarak yürütülmüştür. Diğer paydaşlarımızla da ihtiyaçlar temelinde iş birliği 
ve profesyonel ağların güçlendirilmesine dayanan faaliyetler sürdürülmüştür. Bu çerçevede, Bankanın ikili iş birliği 
stratejisi kapsamında, 10 paydaş merkez bankası ile 17 video konferans gerçekleştirilmiştir. 

Diğer taraftan, 2020 yılında TCMB stratejik hedefleri ve TCMB birimleri bünyesinde yürütülen projeler kapsamında 
merkez bankacılığı alanında en iyi uygulamaların takip edilmesi amacıyla diğer merkez bankalarından 16 farklı 
proje kapsamında bilgi talep edilmiş, yabancı merkez bankaları tarafından Bankamıza yönlendirilen 10 bilgi talebi 
cevaplandırılmıştır.

2020 yılında da teknik iş birliği süreci, yabancı merkez bankaları ile gerçekleştirilen iş birliği faaliyetlerinin daha 
etkin bir şekilde programlanabilmesi ve Banka Birimlerinin iş birliği imkânlarından daha çok yararlanabilmesi 
için 2017 yılında kurulan “Merkez Bankaları ile İş Birliği Komitesi” koordinasyonunda yürütülmüştür. Söz konusu 
Komite 3 Mart 2020 tarihinde toplanmış, 2019 yılında gerçekleştirilen ve 2020 yılı için planlanan faaliyetlerin 
değerlendirmesi yapılmıştır. Geleneksel olarak yılda 4 kez gerçekleştirilen komite toplantılarına Covid‑19 salgının 
yarattığı sağlık riskleri nedeniyle ara verilmiş, gerekli koordinasyon birimlerle birebir temaslarla gerçekleştirilmiştir. 
Ayrıca, yıl içinde dönemler itibarıyla yabancı merkez bankalarıyla iş birliğinde son durum hakkında bilgi 
paylaşılmış, birim talepleri ile ilgili değerlendirmeler yapılmış, 2021 yılı iş birliği programı üzerinde çalışılmıştır.

TCMB’nin katılım sağladığı bazı çalışma grupları 2020 yılı içerisinde çalışmalarını yürütmüşlerdir. Buna göre;

 BIS bünyesinde çalışmalarını sürdüren CPMI tarafından fiziki olarak Şubat ayında ve video konferans 
yöntemiyle Mayıs ve Eylül aylarında düzenlenen Ana Komite Toplantılarına aktif olarak katılım ve katkı 
sağlanmıştır. Ayrıca, CPMI nezdinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerine ve toplantılarına da katılım 
sağlanmıştır. 

 Ödemeler ve Piyasa Altyapıları Komitesi ve Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü (CPMI‑IOSCO) 
Uygulamayı İzleme Yönlendirme Grubu 2020 yılı içinde Türkiye’nin de yer aldığı İkinci Seviye Değerlendirme 
(Level 2 Assessment) çalışması başlatmıştır. Değerlendirme ekibinde çok sayıda ülkeden katılımcının yer 
aldığı çalışma kapsamında TCMB’nin görev ve yetki alanında bulunan ödeme ve menkul kıymet mutabakat 
sistemlerinin CPMI ve IOSCO tarafından yayımlanan Finansal Piyasa Altyapılarına İlişkin Prensiplere (PFMI) uyum 
durumu incelenmektedir.

 Avrupa Merkez Bankaları bünyesinde yer alan bilanço ofisleri arasındaki iş birliğini artırmak, veri işleme 
teknikleri ve analizleri geliştirmek ve karşılaştırılabilir veri setleri oluşturmak amacıyla kurulan TCMB’nin 
üyesi olduğu Avrupa Merkezi Bilanço Ofisleri Komitesi (ECCBSO) kapsamında yer alan Bank for Accounts of 
Companies Harmonized (BACH), Financial Statement Analysis (FSA), European Records of IFRS Consolidated 
Accounts (ERICA) ve Risk Assessment (WGRA) çalışma grubu toplantılarına katılım sağlanmıştır. Bu kapsamda, 
FSA çalışma grubunun başkanlık görevi yürütülmüş, çevrim içi düzenlenen iki toplantıya başkanlık edilmiştir. 

2.10.3 Uluslararası Çalışma Gruplarına Katılım 
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 Üyesi bulunduğumuz DB Uluslararası Kredi Raporlama Komitesi (International Committee on Credit Reporting‑
ICCR) ve International Network for Exchanging Experience on Statistical Handling of Granular Data (INEXDA) 
çalışma gruplarına katılım sağlanmıştır.

 Sürdürülebilir Finansman konusunda verilen destek kapsamında The Irving Fisher Committee on Central Bank 
Statistics (IFC) Sustainable Survey çalışma grubuna katılım sağlanmıştır. Tüm IFC üyesi Merkez Bankalarına 
sürdürülebilir finansman konusunda yapılan çalışmalar ve düzenlemelerin yer aldığı anket üzerinde aktif olarak 
çalışılmıştır.

 Avrupa Sistemik Risk Kurulu (ESRB)’nun gayrimenkul alanındaki veri açıklarının kapatılmasına ilişkin tavsiyeleri 
kapsamında, 2018 yılında Avrupa İstatistik Sistemi Komitesi (ESSC) tarafından oluşturulan “Eurostat Task Force 
Commercial Real Estate Indicators (TF CREI)” çalışma grubuna üyeliğimiz başlatılmış olup, Mart ve Ekim aylarında 
gerçekleştirilen çalışma grubu toplantılarına katılım ve sunum yapılarak katkı sağlanmıştır.

 Eylül ayında gerçekleştirilen “Eurostat Real Estate Price Statistics (REPS)” çalışma grubu toplantısına katılım 
sağlanmıştır.

 BIS Yerel ve Konsolide Bankacılık İstatistikleri ile ilgili olarak 16 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen “IBFS Virtual 
Outreach” çevrim içi toplantısına katılım ve katkı sağlanmıştır.

 “Joint Harmonised European Union Programme of Business and Consumer Surveys” kapsamında her 
yıl Kasım ayında düzenli olarak gerçekleştirilen çalışma grubu toplantısına katılım ve sunum yapılarak katkı 
sağlanmıştır.

 BIS 202X İnovasyon Stratejisinin bir parçası olarak, BIS Veri Bankası’nın teknik altyapısının, yeni raporlama 
şablonları ve kod yapısıyla yeniden şekillendirilmesi ve yeni bir veri dağıtım platformunun oluşturulması 
amaçlarıyla kurulan “BIS Group of Experts” çalışma grubunun Kasım ayında gerçekleşen toplantısına katılım ve 
katkı sağlanmıştır. 

 2‑6 Kasım 2020 tarihleri arasında OECD tarafından online olarak gerçekleştirilen “Finansal İstatistikler Çalışma 
Grubu” ve “Ulusal Hesaplar Çalışma Grubu ” toplantılarına katılım sağlanmıştır.

 OECD nezdindeki büro üyeliğimiz çerçevesinde 9‑10 Kasım 2020 tarihlerinde düzenlenen “Uluslararası Yatırım 
İstatistikleri Çalışma Grubu (WGIIS)” ile 18‑20 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenen “Uluslararası Mal ve 
Hizmet Ticareti İstatistikleri Çalışma Grubu (WPTGS)” çevrim içi toplantılarına katılım ve katkı sağlanmıştır. 

 Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) tarafından Avrupa Birliğine üye ve aday ülkeler arasında gerçekleştirilen ve 
4‑5 Kasım 2020 tarihlerinde düzenlenen “Ödemeler Dengesi Çalışma Grubu (BOP WG)” ile 25‑26 Kasım 2020 
tarihlerinde düzenlenen “Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri Çalışma Grubu (ITSS WG)” çevrim içi 
toplantılarına katılım sağlanmıştır.

TCMB’nin üyesi olduğu, banknot inceleme sistemleri (BPS) kullanıcıları arasında sistemlerin işleyişine yönelik görüş 
alışverişi yapılmasını ve tecrübelerin paylaşılması ile sistemlerin teknolojik yeniliklere paralel olarak yenilenmesini 
amaçlayan; Almanya menşeli Giesecke & Devrient firmasının düzenlediği ve BPS makinalarını kullanan Merkez 
Bankaları ve Banknot Matbaaları temsilcileri tarafından oluşturulan “BPS Uluslararası Kullanıcı Grubu”nun (BPS 
International Users Group) yıllık toplantısına 29 Eylül 2020 tarihinde çevrim içi olarak katılım sağlanmıştır. 

TCMB’nin üyesi bulunduğu Merkez Bankaları Kalpazanlığı Caydırma Grubu (CBCDG, Central Bank Counterfeit 
Deterrence Group) tarafından 3 Aralık 2020 tarihinde sanal olarak düzenlenen Genel Kurul Toplantısına katılım 
sağlanmıştır. CBCDG Genel Kurul Toplantıları yılda bir kez yapılmakta ve bu toplantılarda üye ülkelerin Avrupa 
Banknot Konferansı delegasyon başkanları ile Avrupa Banknot Konferansı dışındaki diğer üye ülkelerin temsilcileri, 
CBCDG’nin faaliyetleri hakkında yönetim tarafından bilgilendirilerek gerekli kararlar alınmakta ve CBCDG bütçesi 
onaylanmaktadır.
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Ulusal ve Uluslararası Organizasyonlar

TCMB’nin diğer ülke merkez bankaları ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin geliştirilmesi, gerek dünya, gerekse 
Türkiye ekonomisinde gündem oluşturan konuların tartışılması amacıyla çeşitli toplantı, konferans, seminer ve 
çalıştaylar düzenlenmiştir. 2020 yılı Ocak ve Şubat aylarında fiziki olarak gerçekleşen uluslararası toplantılar,  
Mart‑Aralık döneminde çevrim içi gerçekleştirilmiştir. 

Bu kapsamda alanında yetkin akademisyenler, bankacılık ve finans sektörü temsilcileri, merkez bankacıları ile 
uluslararası kuruluş temsilcilerini bir araya getiren organizasyonlar aşağıda yer almaktadır:

 12‑13 Ocak 2020 tarihlerinde Basel’de düzenlenen “Bimonthly BIS Meeting” başlıklı toplantı,

 21‑24 Ocak 2020 tarihleri arasında Davos’ta düzenlenen “World Economic Forum” başlıklı toplantı,

 13‑14 Şubat 2020 tarihlerinde Basel’de düzenlenen “BIS Meeting of Emerging Market Deputy Governors” başlıklı 
toplantı,

 20‑21 Şubat 2020 tarihinde video konferans olarak düzenlenen G20 Başkan Yardımcıları ve Bakan Yardımcıları 
toplantıları,

 22‑23 Şubat 2020 tarihinde video konferans olarak düzenlenen G20 Başkanlar ve Bakanlar toplantıları,

 25 Şubat 2020 tarihinde düzenlenen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası toplantısı,

 28 Şubat 2020 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Guvernörler Kulübü Çalışma Grubu Toplantısı,

 9 Mart, 24 Nisan, 22 Mayıs, 21 Temmuz tarihlerinde video konferans olarak düzenlenen BIS “Global Economy 
Meeting” başlıklı toplantılar,

 23 Mart 2020 tarihinde Covid‑19 küresel salgını gündemiyle video konferans olarak düzenlenen Olağanüstü 
Başkanlar ve Bakanlar toplantıları,

 13‑19 Nisan 2020 tarihleri arasında video konferans olarak düzenlenen düzenlenen IMF Dünya Bankası Bahar 
Toplantıları,

 14 Nisan 2020 tarihinde video konferans olarak düzenlenen G20 Başkan Yardımcıları ve Bakan Yardımcıları 
toplantısı,

 15 Nisan 2020 tarihinde video konferans olarak düzenlenen G20 Başkanlar ve Bakanlar toplantısı,

 1 Haziran 2020 tarihinde video konferans olarak düzenlenen Guvernörler Kulübü Toplantısı,

 14 Haziran 2020 tarihinde İstanbul’da düzenlenen 12. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı,

 30 Haziran tarihinde video konferans olarak düzenlenen BIS “Annual General Meeting” başlıklı toplantı,

 8 Temmuz 2020 tarihinde video konferans olarak düzenlenen G20 Üst Düzey Konferansı,

 18 Temmuz 2020 tarihinde video konferans olarak düzenlenen G20 Başkan Yardımcıları ve Bakan Yardımcıları 
toplantıları ile G20 Başkanlar ve Bakanlar toplantıları,

 26 Ağustos 2020 tarihinde İstanbul’da düzenlenen RESİM Şube Ağı Yapılanması Toplantısı,

 7‑9 Eylül ve 8‑10 Kasım tarihleri arasında video konferans olarak düzenlenen “Bimonthly BIS Meeting” başlıklı 
toplantılar,

2.10.4 Organizasyonlar
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 17 Eylül 2020 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Genel Kurul 
Toplantısı,

 21 Eylül 2020 tarihinde video konferans olarak düzenlenen Guvernörler Kulübü Çalışma Grubu Toplantısı,

 7 Ekim 2020 tarihinde video konferans olarak düzenlenen İİT‑İSEDAK Merkez Bankaları Forumu (Yıllık) Toplantısı,

 12‑18 Ekim 2020 tarihleri arasında video konferans olarak düzenlenen IMF Dünya Bankası Yıllık Toplantıları,

 12‑13 Ekim 2020 tarihlerinde video konferans olarak düzenlenen G20 Başkan Yardımcıları ve Bakan Yardımcıları 
toplantıları,

 13 Ekim 2020 tarihinde Fransa Merkez Bankası ile “Exchange on Banknote Counterfeits Analysis Methods” 
konulu video konferans, 

 14 Ekim 2020 tarihinde video konferans olarak düzenlenen G20 Başkanlar ve Bakanlar toplantısı,

 16 Ekim 2020 tarihinde Almanya Merkez Bankası ile “2020 Joint Technical Cooperation Work Programme‑
Deutsche Bundesbank” konulu video konferans, 

 21 Ekim 2020 tarihinde European Central Bank (ECB), IMF ve BIS tarafından video konferans olarak 
gerçekleştirilen “G20 ve Finansal İstikrar Komitesi Üyesi Ekonomiler İçin Menkul Kıymet İstatistikleri” konulu 
çalıştay,

 22 Ekim 2020 tarihinde video konferans olarak düzenlenen Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa (CESEE) Maliye 
Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarının IMF Başkanı ile Toplantısı,

 5 Kasım 2020 tarihinde video konferans olarak düzenlenen Guvernörler Kulübü Toplantısı,

 12 Kasım 2020 tarihinde Kuzey Makedonya Merkez Bankası ile “Cash Cycle, Cash Supervision and 
Counterfeiting” konulu video konferans,

 11 Kasım 2020 ve 30 Kasım 2020 tarihlerinde düzenlenen “The Adoption of EU Legislation Regarding Payment 
Services, Payment and Settlement Systems, Electronic Money and Practical Issues” konulu video konferans,

 27 Kasım 2020 tarihinde video konferans olarak düzenlenen Merkez Bankası ve Denetim Otoriteleri Başkanları 
Grubu (GHOS) toplantısı,

 Yıl boyunca FSB tarafından çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Genel Kurul (Plenary), Kırılganlıkların 
Değerlendirilmesi Daimi Komitesi (SCAV), Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesel Danışma Grubu (MENA RCG), 
Standartların Uygulanması Daimi Komitesi (SCSI) ve Kamu Sektörü Yönetim Grubu (OSSG) toplantıları

Ayrıca, Aralık ayında Ankara ve İstanbul’da Sayın Başkan’ın katılımıyla akademisyenler ile kahvaltılı toplantılar 
düzenlenmiştir. 

TCMB İçi Organizasyonlar ve İç İletişim Etkinlikleri 

TCMB’de birim içi ve birimler arası iletişimi güçlendirmek, çalışanların motivasyon ve iletişimini arttırmak amacıyla 
düzenlenen etkinlikler aşağıda yer almaktadır:

 9 Ocak 2020 tarihinde Ankara’da düzenlenen Türk Halk Müziği Korosu Konseri,

 23 Ocak 2020 tarihinde Ankara’da düzenlenen Türk Sanat Müziği Korosu Konseri,

 11 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen TCMB Çevrim İçi Satranç Turnuvası,

 12 Aralık 2020 tarihinde çevrim içi olarak düzenlenen 14. Bankalar Arası Satranç Turnuvası



2. Bölüm Faaliyetler ve Önemli Gelişmeler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yıllık Faaliyet Raporu 2020

58

 

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ülke ilan edilmesiyle birlikte müzakere sürecinin ilk aşaması olan tarama 
süreci 3 Ekim 2005 tarihinde başlamış, 13 Ekim 2006 tarihinde tamamlanmıştır. Tarama sürecinin ardından, AB 
müktesebatına uyuma yönelik çalışmalar devam etmekle birlikte, kayda değer bir ilerleme yaşanmamıştır.

TCMB’nin doğrudan ilgili olduğu “18. İstatistik” ve “32. Mali Kontrol” fasılları 26 Haziran 2007 tarihinde, “4. Sermayenin 
Serbest Dolaşımı” faslı ile “17. Ekonomik ve Parasal Politika” faslı sırasıyla 19 Aralık 2008 ve 14 Aralık 2015 tarihlerinde 
müzakerelere açılmıştır. “9. Mali Hizmetler” faslı ise 14–15 Aralık 2006 tarihlerinde gerçekleştirilen AB Hükûmet ve 
Devlet Başkanları Zirvesinde alınan karar uyarınca, “Türkiye’nin Kıbrıs ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirdiği teyit 
edilene kadar müzakereye açılmayacak” olan sekiz fasıldan biridir. Bununla birlikte, söz konusu fasılda müktesebata 
uyum kapsamında 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik 
Para Kuruluşları Hakkında Kanun, 27 Haziran 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İlgili Kanun, “4. Sermayenin 
Serbest Dolaşımı” faslında da ilgili AB müktesebatına uyumu sağlamaktadır. 33. Mali ve Bütçesel Hükümler faslı, 
30 Haziran 2016 tarihinde müzakerelere açılmış olup, müzakerelerin geçici olarak kapatılabilmesi için Ek Protokolün 
tam olarak uygulanması şartı haricinde 1 adet teknik kapanış kriteri getirilmiştir.

Avrupa Komisyonu ile yürütülen teknik çalışmalar sonucunda “32. Mali Kontrol” faslının altı kapanış kriterinden üçünün 
karşılandığı bildirilmiştir. Söz konusu üç kapanış kriterinden biri TCMB’nin de katkı sağladığı “euronun sahteciliğe karşı 
korunması için gerekli önlemleri ortaya koyan 1338/2001 sayılı Konsey Tüzüğü’ne yasal ve idari uyumun sağlanması”na 
ilişkin kapanış kriteridir. TCMB’nin dolaylı ilgili olduğu fasıllardan, “28. Tüketicinin ve Sağlığın Korunması” faslı 
19 Aralık 2007 tarihinde, “6. Şirketler Hukuku” faslı 17 Haziran 2008 tarihinde, “16. Vergilendirme” faslı 30 Haziran 2009 
tarihinde müzakerelere açılmıştır. “19. Sosyal Politika ve İstihdam” faslı için açılış kriterleri belirlenmiş olup, “2. İşçilerin 
Serbest Dolaşımı” faslı ise Konsey’de görüşülmeye devam etmektedir.

TCMB, Türkiye’nin AB müktesebatına uyum sürecinde kat ettiği gelişmenin izlenebilmesini ve Avrupa Komisyonuna 
iletilmesini sağlamak üzere T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığına, sorumlu olduğu fasıllardaki gelişmeler 
hakkında bilgi aktarmaya devam etmektedir.

Bunların yanı sıra, AB ile ekonomik ve mali diyalog süreci çalışmalarına devam edilmiştir. Covid‑19 salgını nedeniyle 
Avrupa Komisyonunun aldığı kararla 2020 yılında AB ile ekonomik ve mali diyalog süreci ve bu çerçevede Ekonomik 
ve Mali Komite Sekretaryası tarafından hazırlanan aday ülkelere (Arnavutluk, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna 
Hersek, Kosova, Türkiye) ilişkin Ortak Sonuç Bildirgesi müzakereleri yazılı olarak yürütülmüş, AB ile Batı Balkanlar ve 
Türkiye Arasında Ekonomik ve Mali Diyalog Toplantısında onaylanacak aşamaya getirilmiştir. Bu nedenle her sene 
Brüksel’de gerçekleştirilen AB Komisyonu Ekonomik ve Mali Komite Uzmanlar Toplantısı ile AB Komisyonu Ekonomik 
ve Mali Komite Üst Düzey Toplantısı gerçekleştirilememiş; hazırlıklar Avrupa Merkez Bankası yetkilileri ile TCMB 
yetkililerinin katılımıyla bir video konferans aracılığıyla tamamlanmıştır.

AB ile Batı Balkanlar ve Türkiye Arasında Ekonomik ve Mali Diyalog Toplantısı, Covid‑19 salgını nedeniyle 19 Mayıs 2020 
tarihinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Aday ülkeler ve üye ülkelerin ekonomi/maliye bakanlarının 
katıldığı, AB ve aday ülkeler arasında ekonomik diyalog anlamındaki en üst seviye olan toplantıda; Ekonomik Reform 
Programları genel olarak değerlendirilmiş, Ortak Sonuç Bildirgesi müzakere sürecinde anlaşıldığı haliyle kabul edilmiş, 
ayrıca aday ülke temsilcilerince bu yılın tematik konusu olarak belirlenen “Covid‑19 pandemisi kapsamında ekonomik 
görünüm ve alınan önlemler” konusunda kısa konuşmalar yapılmıştır. 

Avrupa Komisyonu, Türkiye’nin Ekonomik Reform Programı’na (ERP) ilişkin değerlendirmesi kapsamında görüşmeler 
yapmak üzere her yıl ülkemize bir ziyaret gerçekleştirmektedir. 2021 yılı ERP hazırlıkları kapsamında Avrupa 
Komisyonu yetkilileri ile söz konusu toplantı Covid‑19 kısıtlamaları nedeniyle 9 Kasım 2020 tarihinde sanal olarak 
gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, Türkiye’deki ekonomi ve para politikası gelişmelerine ilişkin bilgi verilmiştir.

Diğer taraftan, Avrupa Komisyonu tarafından ilkbahar ve sonbahar olmak üzere yılda iki kez Brüksel’de düzenlenen 
ve Aday Ülkeler Ekonomik Tahmin Toplantıları, 17 Nisan 2020 ve 12 Ekim 2020 tarihlerinde Covid‑19 salgını nedeniyle 
video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Komisyon ekonomistleri ile karşılıklı olarak, ekonomik ve finansal 
tahminler ile ilgili veri ve bilgi paylaşımı yapılmıştır.

AB’ye katılım sürecinde ülkemizin başlıca yol haritalarından biri olan Ulusal Eylem Planının 2020‑2023 yıllarını 
kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla gerçekleştirilen ön çalışmaya, Bankamız görev alanına giren fasıllar 
kapsamında katkı sağlanmıştır.

2.10.5 Avrupa Birliği’ne Uyum Çalışmaları
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TCMB, akademik çalışmalara verdiği önem doğrultusunda, çalışanları tarafından hazırlanmış olan Çalışma 
Tebliğlerine ve Ekonomi Notlarına genel ağ sitesinde yer vermiştir. TCMB bünyesinde yapılan araştırmaların 
hakem değerlendirmesi sürecinden geçtikten sonra sunulduğu Çalışma Tebliğleri serisine 15 yayın eklenmiştir. 
Ekonomik gelişmelere dair tartışmalara zamanlı bir katkıda bulunmak ve TCMB bünyesinde Türkiye ekonomisi 
ve para politikası üzerine yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmak amacıyla hazırlanan Ekonomi 
Notları kapsamında ise 18 not kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Ayrıca makroekonomi, parasal iktisat, finans ve sermaye piyasaları, bankacılık ve finansal aracılık, makro ve mikro 
ihtiyati düzenlemeler, uluslararası ekonomi ve finans konularındaki çalışmaları önceliklendiren “Central Bank 
Review” adlı hakemli dergi dört defa yayımlanmıştır. 

Öte yandan, TCMB çalışanlarının katkılarıyla hazırlanmış olan makaleler “Social Sciences Citation Index”te 
listelenen dergilerde yayımlanmıştır.

Geçmiş yıllarda, Türkiye’deki ve yurt dışındaki üniversitelerden, uluslararası kuruluşlardan ve diğer merkez 
bankalarından katılımcıların çalışmaları hakkında sunumlar gerçekleştirdikleri, Araştırma ve Para Politikası Genel 
Müdürlüğü tarafından Banka içinden katılımcılara yönelik olarak düzenlenen seminer serisi kapsamında 2020 
yılında, salgın hastalığa bağlı kısıtlamalar nedeniyle, sadece bir tane seminer düzenlenebilmiştir.

2.11.2 Yapısal Ekonomik Gelişmelere Yönelik Araştırma Çalışmaları
Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü (YEAGM), Türkiye ekonomisine ve özellikle de para politikasının 
etkinliğini sınırlandıran yapısal faktörlerin tespitine yönelik araştırmalar yapmak, kurumlar arası iş birliği 
çerçevesinde politika önerileri üretmek, söz konusu araştırmaları yeni veri ve modellerle desteklemek, yapılan 
araştırmaların TCMB içinde ve dışında iletişimini yayınlarla ve konferanslarla sağlamak ve birim bünyesinde yer 
alan iş süreçlerine ilişkin kurumsal altyapıyı geliştirmek amacıyla faaliyetlerini sürdürmüştür.

YEAGM tarafından gerçekleştirilen faaliyetler dört ana başlık altında toplanabilir: (1) Türkiye ekonomisi ve para 
politikasına dair araştırma faaliyetleri, (2) Politika önerileri üretmede ve araştırmalar için gerekli veri tabanlarını 
geliştirmede diğer kurumlarla ortak çalışmaların ve Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme 
Komitesi’nin (Gıda Komitesi) sekretaryasının yürütülmesi, (3) Akademik koordinasyon faaliyetleri, (4) Reel Sektöre 
İktisadi Mercek (RESİM) kapsamındaki çalışmalar.

Türkiye ekonomisine dair büyüme, verimlilik, iş gücü piyasaları, dış ticaret, kamu maliyesi, tasarruf, piyasa yapısı 
ve rekabet, fiyatlama davranışları, araştırma‑geliştirme, girişimcilik, firma dinamikleri, beşeri sermaye, eğitim, 
göç ve finansal mimari gibi başlıklarda yapısal konuların fiyat istikrarı ve para politikası perspektifinden analizi 
gerçekleştirilmiştir. 

Sekretarya görevi TCMB tarafından yürütülen Gıda Komitesi çalışmaları, kalıcı fiyat istikrarını sağlamaya yönelik 
olarak tarım ve gıda sektöründeki yapısal ve konjonktürel sorunların çözümüne odaklanmıştır. Kurumlar arası 
iş birliği ile alınan Gıda Komitesi kararlarında, ilgili kurumların en üst düzeyde temsil edilmesi sayesinde çözüm 
odaklı bir iş birliği geliştirilmiş ve somut politika tedbirleri oluşturulmuştur. 

Enflasyonda katılık ve kalıcılıklara neden olan yapısal unsurları belirlemek, ilgili kuruluşlarla ortak çalışmalar 
yürütmek ve TCMB birimlerinin analiz kapasitesini geliştirmek amacıyla detaylı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu 
kapsamda diğer kurum ve kuruluşlarla veri paylaşımını ve ortak çalışmaları hedefleyen protokoller imzalanmış, 
politika yapımına önemli katkı yapması beklenen verilere erişim sağlanmıştır.

2.11 Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

2.11.1 Akademik Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları 
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2020 yılında YEAGM çalışanlarının katkılarıyla hazırlanmış 7 adet makale Social Sciences Citation Index’te 
listelenen dergilerde yayımlanmıştır. Ayrıca, 1 makale Central Bank Review dergisinde yayımlanmış, 3 yayın 
Çalışma Tebliğleri serisine eklenmiş, 4 çalışma Ekonomi Notları kapsamında kamuoyu ile paylaşılmış, 2 çalışma ise 
TCMB blog yazısı olarak Merkezin Güncesi’nde yayımlanmıştır. Yapılan bu çalışmalar 9 adet ulusal ve uluslararası 
seminer ve konferanslarda akademisyen ve politika yapıcılara sunulmuştur. Covid‑19’un damgasını vurduğu 2020 
yılında, YEAGM tarafından seminer serisi bünyesinde 4 seminer düzenlenmiştir. Editörlük ve hakemlik süreçleri 
YEAGM tarafından yürütülen Central Bank Review dergisine 2020 yıl içinde 141 makale başvurusu yapılırken, 
19 adet makale kabul alarak yayımlanmıştır. Ayrıca, TCMB Çalışma Tebliğleri serisi kapsamında 15 adet makale 
yayımlanmıştır.

TCMB, 2020 yılında da para politikaları çalışmalarında kullandığı bilgi tabanını zenginleştirmek amacıyla reel 
sektördeki gelişmeleri karar alma süreçlerine artan düzeyde dâhil etmeye devam etmiştir. Bu çerçevede, 2020 
yılında 878’i imalat sanayii firması olmak üzere toplam 1.775 firmanın üst düzey yöneticileriyle ve 19 sivil toplum 
kuruluşuyla görüşmeler yapılarak ekonomik faaliyetlere ve firmaların karar alma mekanizmalarına ilişkin 
kapsamlı bilgi edinilmiş ve ekonominin gidişatı ile ilgili reel sektör hissiyatı zamanlı bir şekilde takip edilmiştir. Bu 
görüşmelerden elde edilen bilgi, dönemsel ekonomik faaliyete (üretim satış, yatırım, istihdam, finansman koşulları, 
fiyat maliyet) ilişkin konjonktürel değerlendirmelerin daha sağlıklı yapılmasına katkıda bulunmuştur. Firma 
ziyaretleri kapsamında reel sektör temsilcileriyle etkili bir iletişim kurularak para politikası uygulamaları hakkında 
görüş alışverişinde bulunulması ve böylelikle TCMB iletişim politikasına katkı sağlanması da amaçlanmaktadır. 

2020 yılında konjonktür gelişmelerini takip etmek amacıyla yapılan aylık görüşmelerin yanı sıra tematik bazı 
görüşmeler de yapılmıştır. Bu çerçevede ilk olarak, 2020 yılı Mart ayında gıda, hazır giyim‑tekstil ve turizm firmaları 
ile görüşülerek, Covid‑19’un söz konusu sektörlere etkilerine ve son dönemde alınan tedbirlere ilişkin firmaların 
değerlendirmeleri alınmıştır. Diğer yandan, “Covid‑19 Salgınının Kısa ve Orta Dönemde Türkiye Ekonomisine 
Olası Yansımaları: Fırsatlar ve Riskler” başlıklı kapsamlı bir tematik araştırma da yürütülmüştür. Bu araştırma 
kapsamında, 103 firmanın karar alıcılarıyla görüşmeler yapılırken, anket yoluyla da 849 firmadan bilgi derlenmiştir. 

Banka Meclisi’nin 12 Mart 2020 tarihli kararı ile 1) Firma görüşme sayısının artırılması, bu şekilde TCMB ve reel 
sektör etkileşiminin kapsamının genişletilmesi ve zenginleştirilmesi, 2) Yapısal sorunları tespit etme ve politika 
önerisi geliştirme kabiliyetinin artırılması, 3) Bankamız para politikası çerçevesinin, politika adımlarının ve bu 
adımların piyasa etkilerinin daha fazla sayıda firmaya aktarılması ve 4) Şubelerdeki yetkin insan kaynağından en 
etkili şekilde faydalanılması amacıyla reel sektör çalışmalarının Şubelerin ana işlevlerine dâhil edilmesi uygun 
görülmüştür. Bu çerçevede, reel sektör görüşmelerinin YEAGM bünyesinde oluşturulan Bölge Koordinatörlükleri 
tarafından gerçekleştirilmesi uygulamasına son verilmiş ve aynı Genel Müdürlük bünyesinde İstanbul Avrupa Reel 
Sektör İzleme Müdürlüğü, İstanbul Anadolu Reel Sektör İzleme Müdürlüğü, Ankara Reel Sektör İzleme Müdürlüğü, 
Reel Sektör Çalışmaları I. Grup Koordinasyon Müdürlüğü, Reel Sektör Çalışmaları II. Grup Koordinasyon 
Müdürlüğü ve Reel Sektör Analiz Müdürlükleri kurulmuş; ayrıca TCMB Şubelerinde bu fonksiyonun tesis edilmesi 
için yeni bir çalışma modeli kurgulanmıştır. 

Yeni çalışma modeliyle geleneksel bankacılık işlevleri ile reel sektör ve iletişim işlevlerinin birbirine zaman 
içinde yakınsayacağı bir yapı tasarlanmıştır. Yeni çalışma modeline geçiş için Reel Sektör Çalışmaları I. ve II. 
Grup Koordinasyon Müdürlüklerince iki aşamalı bir plan uygulamaya konulmuştur. İlk aşamada 2020 yılı Eylül‑
Aralık döneminde 9 Şubenin4 yeni modele geçişi, Şube çalışanlarına yönelik öngörülen hedeflere ulaşılarak 
tamamlanmıştır. Böylece söz konusu 9 Şubede Reel Sektör ve İletişim ekipleri temel düzey eğitimlerini 
tamamlayarak 2020 yılı Aralık ayında reeskont bölgelerindeki tüm firma görüşmelerini yürütmüş bu görüşmeler 
için nihai firma raporlarını yazmışlardır. Yeni çalışma modelinde şubelerin görev alanlarına giren konularda 
yapacağı analizler ve hazırlayacağı raporlar ile şube fonksiyonlarının birbirine yakınsama süreci başlatılmıştır. 

4Söz konusu Şubeler, Adana, Antalya, Bursa, Gaziantep, İskenderun, İzmir, İzmit, Mersin ve Samsun Şubeleridir.
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Banknot basımına yönelik süreç iyileştirilmesine katkı sağlamak üzere araştırma ve geliştirme çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. 

E‑9 10 TL, 20 TL, 50 TL, 100 TL ve 200 TL 4. Tertip Banknotların imza değişikliği çalışmaları yapılmıştır. 

9‑11 Kasım 2020 tarihleri arasında, Banknot Matbaası Genel Müdürlüğünün İş Sağlığı Güvenliği Yönetim 
Sisteminin ISO 45001 standardına, Çevre Yönetim Sisteminin ISO 14001 Standardına ve Kalite Yönetim Sisteminin 
ISO 9001 Standardına uygunluğu Türk Standardları Enstitüsü Tetkik Heyeti tarafından tetkik edilmiştir. Tetkik 
sonucunda Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü ISO 45001 belgesi ile belgelendirilmiş ve Banknot Matbaası Genel 
Müdürlüğünün ISO 14001 ve ISO 9001 belgelerinin geçerliliğine karar verilmiştir.

Sahtecilikle Mücadele İş Süreçleri Servisi programı geliştirilerek kullanılmaya başlanmıştır.

2.11.4 Bilişim Teknolojileri Alanında Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları
Bilişim Teknolojileri (BT) alanında, Bankanın vizyonuyla uyumlu olarak ihtiyaç duyulan teknolojik çözüm ve 
sistemlerin oluşturulmasına ve bu sistemlerin güvenliği ile sürekliliğinin sağlanması çalışmalarına devam 
edilmiştir. Yıl içinde yapılan birçok çalışmadan öne çıkanlar şu şekildedir: 

 Dijital ekonomiyi üst seviyelere çıkarmak ve finansal katılımın tabana yayılmasını sağlamak amacıyla, para 
transferlerinin tatil günlerinden ve mesai saatlerinden etkilenmeden (7/24) saniyeler içinde gerçekleştirildiği yeni 
nesil ödeme sistemi FAST Bankamız kaynakları ile geliştirilerek kullanıma açılmıştır.

 Fiyat istikrarına yönelik karar alım süreçlerine destek sağlamak üzere başta finansal kuruluşlardan olmak üzere 
kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarından yüksek frekanslı ve anlık verilerin toplanması için gerekli altyapı 
oluşturulmuş ve çalışmaya başlamıştır. Toplanan veriler, bankamız yönetici ve çalışanlarının takibi ve analitik 
çalışmaları için kullanıma açılmıştır.

 Pandeminin küresel boyutta yol açtığı belirsizliklerin ülkemiz ekonomisine olası olumsuz etkilerini sınırlandırmak 
amacıyla bankaların likidite yönetimine esneklik sağlamak, reel sektöre kredi akışını sürdürülmesi için hedefli 
likidite imkanları sağlamak ve reeskont kredi düzenlemeleriyle ihracatçı firmaların nakit akışını desteklemek 
üzere Bankamızın aldığı tedbirler çerçevesinde ihtiyaç duyulan yazılım çözümleri kullanıma sunulmuştur.

 Mal ve hizmet ihracatçısı firmaların finansmana erişimlerini kolaylaştırmak ve istihdam sürekliliğini desteklemek 
amacıyla, “Türk lirası cinsi ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi” kullandırılmasını sağlayan TL 
Reeskont Sistemi hizmete açılmıştır.

 Pandemi döneminde hızlı tepki verilerek bankanın işlerinin aynı şekilde devam etmesi sağlanmış, bu amaçla 
video konferans ve sanal toplantı erişim imkânları yaygınlaştırılmış, mobil çalışmayı destekleyecek donanımların 
sayısı artırılmış, uzaktan erişimlerin güvenliğine yönelik ek önlemler alınmıştır. 

 Sahip olduğumuz “ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi” sertifikamız, bu konuda yetkili ve bağımsız bir 
kuruluş tarafından yapılan denetimler sonucunda yenilenmiştir. 

 Bankamız İstanbul Çalışma Ofisinin faaliyete geçirilmesi için ihtiyaç duyulan altyapı ve iletişim çözümleri hayata 
geçirilmiş, yerleşkede çalışacak birimlerimizin taşınmaları başarıyla tamamlanmıştır. 

 Bankamız Şubelerinin İdare Merkezi ile network bağlantıları güçlendirilmiştir.

 Finansman şirketleri tarafından daha önce elektronik posta ile gerçekleştirilen kredi bildirim süreci, derlenen 
diğer verilerle uyumlu olarak elektronik ortama geçirilmiş ve kredi bilgi formu EVAS aracılığı ile alınmaya 
başlanmıştır.

2.11.3 Banknot Basımına Yönelik Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları
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Finansal İnovasyon Genel Müdürlüğü; dijital para, blokzincir, makine öğrenme, yapay zekâ gibi merkez 
bankacılığının ve finansal sistemin geleceğini etkileyecek yenilikçi teknoloji alanlarında çok boyutlu araştırma 
faaliyetleri yürütmek üzere 2020 yılında kurularak faaliyetlerine başlamıştır. Finansal İnovasyon Genel Müdürlüğü, 
bu alanlarda meydana gelen gelişmeleri bütünleşik vizyon etrafında analiz etmektedir. Ayrıca, Genel Müdürlük 
bünyesinde yürütülen Ar‑Ge faaliyetleri ile söz konusu teknolojilerin Merkez Bankacılığını kesen boyutlarına ilişkin 
kurumsal kapasite inşa edilmektedir.

“Dijital Para Ar‑Ge Projesi” kurgulanarak, 2020 yılı içinde dijital para konusunda yoğun araştırma geliştirme 
faaliyetleri başlatılmıştır. Projenin amacı, bir konsept olarak dijital paranın TCMB tarafından ihraç edilebilirliğini 
farklı senaryolar altında incelemek, test etmek ve araştırma geliştirme faaliyetlerini hayata geçirmektir.

Ar‑Ge Projesi neticesinde elde edilen çıktılarla, dijital paranın sahip olabileceği farklı özelliklerin tespiti, bu 
özelliklerin bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkabilecek etkilerin analizi, teknolojik gereksinimlerin tespiti ve 
mevcut teknolojilerin bu gereksinimleri ne kadar karşılayabildiğinin anlaşılması mümkün olabilecektir.

Yürütülen proje kapsamında, taraflar arasında aktarılabilen bir dijital paraya ilişkin kavramsal ispat çalışması 
TCMB’nin kendi beşeri sermayesi kullanılarak başarılı şekilde tamamlanmıştır. Kavramsal ispat çalışması ile 
elde edilen deneyim neticesinde, “Dijital Para Ar‑Ge Projesi” kapsamında pilot uygulama çalışmasının yapılması 
mümkün hale gelmiş ve bu doğrultuda hazırlık çalışmaları başlatılmıştır.

Ar‑Ge projesi kapsamında yapılacak birinci aşama pilot uygulamaya ilişkin hazırlık çalışmaları devam etmektedir. 
Söz konusu pilot uygulama ile dijital paranın gerçek hayatta kullanılabilirliğine dair muhtelif senaryolar test 
edilerek dijital paranın tasarımına ilişkin daha kapsamlı bulgular elde edilecek ve prototip sistemler geliştirilecektir.

Yapay zeka ve makine öğrenme araçlarına yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütülmüş, bulgular 
toplanmış ve elde edilen bulgular derlenerek veri tabloları oluşturulmuştur.

Küresel boyutta etkinliği artmakta olan dijitalleşmeyle avantaja dönüşen yeniliklerden daha etkin yararlanmak 
üzere çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda makine öğrenmesi ve veri bilimi konularında temel kavramlar 
ve kullanılan araçlar hakkında pratik bilgi ve becerilerin kazandırılması amacıyla Makine Öğrenmesi Okulu 
tasarlanmış ve okul kapsamında kurum içi katılımcılara yönelik eğitimlere başlanmıştır. Okulun makine öğrenmesi 
alanında uygulamalı çalışmalara altyapı oluşturacak ilk iki girişimi olan “Python ile Programlamaya Giriş” ve “Veri 
Bilimine Giriş” eğitimleri gerçekleştirilmiştir.

Para politikası veri setinin zenginleştirilmesi ve güncellenmesi amacıyla çalışmalar yürütülmüş, bu verileri kullanan 
diğer paydaşlarla beraber büyük veri ortamı hazırlanmış ve yapay zeka ve makine öğrenmesi teknikleriyle 
çalışılabilmesi için gerekli altyapı hazırlıklarına başlanmıştır.

2.11.5. Finansal İnovasyon Alanında Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları
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TCMB tarafından düzenlenen eğitim etkinlikleri salgın nedeniyle bu dönemde sınıf içi eğitim yerine ağırlıklı olarak 
e‑öğrenme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. E‑öğrenme uygulamaları kapsamında bilgi güvenliği eğitimi, ofiste 
ergonomi eğitimi, iş sağlığı ve güvenliği yenileme eğitimi ile yöneticiler ve çalışanlar için kişisel gelişim eğitimleri 
çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bilişim alanında çeşitli e‑öğrenme platformları ilgili personelin 
kullanımına açılırken; yöneticilere ve TCMB personeline yönelik sanal sınıf eğitimleri düzenlenmiştir.

Merkez Bankaları ve Uluslararası Kuruluşlar ile çevrim içi eğitim hizmeti sunan toplam 18 platform taranmış, genel 
ekonomi, veri analizi, bankacılık, finans, istatistik, iletişim gibi kategorilerden oluşan çevrim içi eğitim kataloğu 
hazırlanarak TCMB personelinin kullanıma sunulmuştur.

Diğer kurum ve kuruluşların düzenlediği çeşitli programlardan toplam 203 TCMB personelinin yararlanması 
sağlanmış, yurt içinde düzenlenen eğitim etkinliklerine ise toplam 14 TCMB personeli öğretim elemanı ve 
konuşmacı olarak katılmıştır. Uzman yardımcılarının hazırladığı 16 adet tez incelenmiş ve oluşturulan tez 
değerlendirme komisyonları tarafından başarılı bulunmuştur.

2.12.1 TCMB Tarafından Düzenlenen Programlar 
TCMB tarafından düzenlenen kurum içi eğitimlere 28.018 katılım sağlanmıştır. Eğitim konularına göre dağılım 
Grafik 2.12.1.1’de verilmiştir. 

TCMB tarafından düzenlenen Banka Tanıtım Programlarına 252 üniversite öğrencisi katılmıştır.

Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS)’nin kullanımını artırarak kullanıcıların istatistik okuryazarlığını geliştirmek 
amacıyla Ankara’da ve İstanbul’da stajyerlere yapılan Banka Tanıtımı kapsamında “EVDS” konulu eğitimler 
gerçekleştirilmiştir. 

2020 yılı Şubat ayında Hacı Bayram Üniversitesi tarafından düzenlenen ve Bankamızın sponsor olarak katkı 
sağladığı İstatistik Sempozyumu’nda EVDS hakkında poster sunumu gerçekleştirilmiştir. 

26 Haziran 2020 tarihinde “How Covid‑19 is Changing the World: A Statistical Perspective” konulu bir webinar 
düzenlenmiş ve Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) İstatistik bölüm başkanı Steve 
MacFeely tarafından bir sunum yapılmıştır.

2.12 Eğitim Faaliyetleri

Grafik 2.12.1.1: TCMB Personeline Yönelik Kurum 
İçi Eğitimlerin Konu Dağılımı

Kişisel Gelişim
Zorunlu Eğitimler

Diğer Eğitimler
Veri Yönetimi ve Programlama
Bilişim Teknolojileri

Kaynak: TCMB
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Diğer kurum ve kuruluşların yurt içinde düzenlediği kısa süreli eğitim programlarına 7’si çevrim içi olmak üzere 37 
personelin, yurt dışındaki programlara ise 8’i çevrim içi olmak üzere 18 personelin katılımı sağlanmıştır. Ek olarak, 
Akademik Çalışmalar İçin Mali Destek Programı (AÇMDP) kapsamında çeşitli kurum ve kuruluşların düzenlediği 
programlara da 3 personelin katılımı sağlanmıştır (Grafik 2.12.2.1).

Lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitim programlarına, yurt içinde yeni başlayan 15 kişiyle birlikte toplam 128 
personel, yurt dışında ise yeni başlayan 7 kişiyle birlikte toplam 17 personel devam etmiştir (Grafik 2.12.2.2).

2.12.2 Diğer Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Programlar

Grafik 2.12.2.2: Lisansüstü Eğitime Devam Eden 
TCMB Personeli (Personel Sayısı)

Kaynak: TCMB
%88

%12

Grafik 2.12.2.1: TCMB Personeline Yönelik Kurum 
Dışı Eğitim Etkinlikleri (Personel Sayısı)
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TCMB, Sanat Koleksiyonu’ndan seçilen eserlerle gerçekleştirdiği yurt içi sergiler aracılığıyla da sanat 
koleksiyonunun tanıtımının yanı sıra ülkemizin kültür mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamayı 
hedeflemektedir. 

Bu kapsamda, Milli Mücadelenin 100. yılı sebebiyle; Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi’nde 11 Mart‑30 Haziran 2020 
tarihleri arasında bir sergi düzenlenmiştir. Küratörlüğünü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi 
Bölümü Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu’nun üstlendiği ve Türk resim 
sanatının gelişimini örnekler üzerinden anlatan sergide; “Tabiatı Temaşa Geleneği ve Osmanlı Resminde Doğanın 
Yorumu”, “Modernizmin Biçim Dili: Cumhuriyet Dönemi’nin Geç Kübizm ve Art Décosu”, “Paris Ekolü ve Türkiye’de 
Soyutun İnşası”, “1968 Kuşağı Sanatçıları” ve “1980 Sonrası Yeni Arayışlar Yeni Yönelimler” başlıklarından oluşan 
beş bölüm yer almıştır. TCMB Sanat Koleksiyonu’nda yer alan üç boyutlu çalışmalardan da küçük bir seçkinin yer 
aldığı sergi, 50 sanatçıya ait 61 adet eserden oluşmuştur. 

2.13 Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri 
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1999 depreminden sonra TCMB ile Yunanistan Merkez Bankasının katkılarıyla inşa edilerek 2001 2002 yılında 
eğitime açılan Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesinden 2020 yılında mezun olan öğrencilere, pandemi 
nedeniyle mezuniyet töreni düzenlenememiştir. 2002 yılından bu yana anılan liseden mezun olarak bir 
yükseköğrenim kurumuna kaydını yaptıran başarılı öğrencilere, belirli kriterler çerçevesinde verilen karşılıksız 
eğitim bursu uygulaması 2020 yılında da devam etmiş, 2020‑2021 eğitim‑öğretim yılında burs almaya hak kazanan 
sekiz öğrenciyle birlikte bu yıl burstan yaralanan öğrenci sayısı 37’ye, bugüne kadar burstan yararlanan toplam 
öğrenci sayısı 120’ye ulaşmıştır. 

AÇMDK kapsamında 5 adet konferansa mali destek başvurusu olmuş, yapılan değerlendirmeler sonucunda 
bunlardan 4’üne destek sağlanmıştır.

2020 yılı içerisinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri kapsamında 25 Kamu Kurumuna 2099 adet demirbaş 
eşya (masa, sandalye, dolap, bilgisayar, halı, kamera, bilişim cihazları, vb.) yardımında bulunulmuştur. 

Küresel koronavirüs salgını kaynaklı alınan tedbirlerin yaratacağı olumsuz koşullardan en çok etkilenmesi 
beklenen toplum kesimlerini desteklemek ve toplumsal dayanışmayı artırmak amacıyla başlatılan “Biz Bize Yeteriz 
Türkiyem” Milli Dayanışma Kampanyası’na TCMB olarak 100.000.000,‑ TL maddi destek sağlanmıştır.

2.14 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri 
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3. BÖLÜM FİNANSAL TABLOLAR 

Fotoğraf: TCMB tarafından düzenlenen “Ekonomi ve İnsan” temalı Uluslararası Fotoğraf Yarışmasında sergilenen
 Melih Sular’ın “Çilekçi Kadınlar” adlı eseri
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3.1 31.12.2020 Tarihli Bilanço

AKTİF Açıklama 
No. Türk Lirası Yabancı Para Toplam

1. Altın 3.4.2.1 - 319.703.047.394 319.703.047.394
1.1 Uluslararası Standartta Olan 
(Safi Gram) 716.334.552,95 - 319.703.047.394 319.703.047.394

2. Yabancı Para Banknotlar 3.4.2.2 - 21.578.916.170 21.578.916.170
3. Yurt Dışı Bankalar 3.4.2.3 - 344.003.968.577 344.003.968.577

3.1 YP Menkul Kıymetler - 65.180.636.775 65.180.636.775
3.2 Mevduat - 56.344.226.388 56.344.226.388
3.3 Diğer - 222.479.105.414 222.479.105.414

4. Rezerv Dilimi Pozisyonu 3.4.2.4 - 1.197.129.180 1.197.129.180
5. Menkul Kıymetler 3.4.2.5 89.499.890.312 - 89.499.890.312

5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri 88.515.588.842 - 88.515.588.842
5.2 Diğer 984.301.470 - 984.301.470

6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar 3.4.2.6 290.045.953.786 - 290.045.953.786
6.1 Açık Piyasa İşlemleri 99.343.997.937 - 99.343.997.937
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri 190.701.955.849 - 190.701.955.849

7. Yurt İçi Bankalar 3.4.2.7 - - -
8. Krediler 3.4.2.8 10.511.830.826 127.976.125.632 138.487.956.458

8.1 İç Krediler 10.511.830.826 127.909.610.303 138.421.441.129
8.1.1 Reeskont Kredileri 9.730.210.151 127.909.610.303 137.639.820.453
8.1.2 Diğer Krediler 781.620.676 - 781.620.676

8.2 Dış Krediler - 66.515.329 66.515.329
9. İştirakler 3.4.2.9 90.543.079 2.496.854.145 2.587.397.224
10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine 
Yükümlülüğü 3.4.2.4 - 11.372.379.339 11.372.379.339

11. Duran Varlıklar (Net) 3.4.2.10 942.523.281 - 942.523.281
12. Takipteki Alacaklar (Net) 3.4.2.8 -11.544.249.272 11.544.249.272 -

12.1 Takipteki Alacaklar - 11.544.249.272 11.544.249.272
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) -11.544.249.272 - -11.544.249.272

13. Diğer Aktifler 3.4.2.11 24.565.747.640 10.370.511 24.576.118.151
13.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın 
(Safi Gram) 2.832.327,42 3.4.2.1 1.264.079.338 - 1.264.079.338

13.2 Madeni Para 60.849.990 - 60.849.990
13.3 Gelir Tahakkukları 102.740.321 - 102.740.321
13.4 Diğer 23.138.077.991 10.370.511 23.148.448.503

TOPLAM 404.112.239.651 839.883.040.220 1.243.995.279.871
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PASİF Açıklama 
No. Türk Lirası Yabancı Para Toplam

1. Tedavüldeki Banknotlar 3.4.2.12 188.369.446.590 - 188.369.446.590
2. Para Politikası İşlemlerinden Borçlar 3.4.2.6 13.007.784.488 - 13.007.784.488

2.1 Açık Piyasa İşlemleri 11.094.706 - 11.094.706
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri 12.996.689.782 - 12.996.689.782
2.3 Likidite Senetleri - - -
2.4 Diğer - - -

3. Mevduat 3.4.2.13 235.265.045.824 618.623.320.356 853.888.366.180
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı 41.362.163.878 70.731.827.402 112.093.991.279

3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler 41.339.917.000 70.730.543.803 112.070.460.803
3.1.2 Diğer 22.246.878 1.283.599 23.530.477

3.2. Bankacılık Sektörü Mevduatı 193.585.626.372 545.316.787.712 738.902.414.084
3.2.1 Yurt İçi Bankalar 57.654.014.649 226.182.175.539 283.836.190.187

3.2.1.1 Nakit 57.654.014.649 189.449.530.071 247.103.544.719
3.2.1.2 Teminat - 35.132.882.679 35.132.882.679

3.2.1.2.1 Nakit - 25.124.374.900 25.124.374.900
3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram) 
22.425.310,00 3.4.2.1 - 10.008.507.779 10.008.507.779

3.2.1.3 Altın (Safi Gram) 3.584.468,06 3.4.2.1 - 1.599.762.789 1.599.762.789
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar 135.931.611.723 - 135.931.611.723
3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı - 319.134.612.174 319.134.612.174

3.2.3.1 Nakit - 242.289.279.639 242.289.279.639
3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 172.181.552,15 3.4.2.1 - 76.845.332.535 76.845.332.535

3.2.4 Diğer - - -
3.3 Diğer Mevduat 317.255.574 2.574.705.242 2.891.960.816

3.3.1 İşçi Dövizleri - 2.574.406.010 2.574.406.010
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar 153.495.625 - 153.495.625
3.3.3 Fonlar 163.617.617 50.282 163.667.900
3.3.4 Diğer 142.332 248.950 391.283

4. Yurt Dışı Bankalar 3.4.2.3 - 26.183.011.006 26.183.011.006
5. Rezerv Dilimi İmkanı 3.4.2.4 - 1.197.129.180 1.197.129.180
6. SDR Tahsisatı 3.4.2.4 - 11.372.379.339 11.372.379.339
7. Vergi Yükümlülüğü 3.4.2.14 9.082.759.061 - 9.082.759.061

7.1 Ödenecek Vergiler 9.006.306.631 - 9.006.306.631
7.2 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 76.452.430 - 76.452.430

8. Karşılıklar 3.4.2.15 429.519.246 - 429.519.246
9. Sermaye ve İhtiyat Akçesi 3.4.2.16 5.956.596.849 - 5.956.596.849

9.1 Ödenmiş Sermaye 25.000 - 25.000
9.2 Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 46.208.524 - 46.208.524
9.3 İhtiyat Akçesi 5.910.363.325 - 5.910.363.325

10. Değerleme Hesabı 3.4.2.17 69.351.880.253 - 69.351.880.253
11. Dönem Kârı 3.4.2.20 34.497.931.712 - 34.497.931.712
12. Diğer Pasifler 3.4.2.18 2.449.888.692 28.208.587.275 30.658.475.967

12.1 Hazine Altınları (Safi Gram) 
59.960.082,21 3.4.2.1 - 26.760.430.480 26.760.430.480

12.2 Akreditifler - 177.112.964 177.112.964
12.3 Gider Tahakkukları 174.728.060 - 174.728.060
12.4 Diğer 2.275.160.632 1.271.043.831 3.546.204.463

TOPLAM 558.410.852.715 685.584.427.156 1.243.995.279.871
NAZIM HESAPLAR 3.4.2.19 2.457.058.188.783
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3.2 31.12.2020 ve 31.12.2019 Tarihli Bilançolar 
AKTİF Açıklama No. 2020 2019
1. Altın 3.4.2.1 319.703.047.394 160.904.576.084

1.1 Uluslararası Standartta Olan 319.703.047.394 160.904.576.084
2. Yabancı Para Banknotlar 3.4.2.2 21.578.916.170 22.336.577.675
3. Yurt Dışı Bankalar 3.4.2.3 344.003.968.577 443.311.531.935

3.1 YP Menkul Kıymetler 65.180.636.775 200.924.502.192
3.2 Mevduat 56.344.226.388 82.011.234.133
3.3 Diğer 222.479.105.414 160.375.795.609

4. Rezerv Dilimi Pozisyonu 3.4.2.4 1.197.129.180 927.190.940
5. Menkul Kıymetler 3.4.2.5 89.499.890.312 19.407.464.420

5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri 88.515.588.842 18.425.983.850
5.2 Diğer 984.301.470 981.480.570

6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar 3.4.2.6 290.045.953.786 14.698.175.697
6.1 Açık Piyasa İşlemleri 99.343.997.937 11.527.205.625
6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri 190.701.955.849 3.170.970.072

7. Yurt İçi Bankalar 3.4.2.7 - -
8. Krediler 3.4.2.8 138.487.956.458 102.640.206.006

8.1 İç Krediler 138.421.441.129 102.586.379.378
8.1.1 Reeskont Kredileri 137.639.820.453 102.586.379.378
8.1.2 Diğer Krediler 781.620.676 -

8.2 Dış Krediler 66.515.329 53.826.627
9. İştirakler 3.4.2.9 2.587.397.224 1.760.394.282
10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü 3.4.2.4 11.372.379.339 8.808.044.500
11. Duran Varlıklar (Net) 3.4.2.10 942.523.281 621.219.640
12. Takipteki Alacaklar (Net) 3.4.2.8 - -

12.1 Takipteki Alacaklar 11.544.249.272 9.293.901.566
12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) -11.544.249.272 -9.293.901.566

13. Diğer Aktifler 3.4.2.11 24.576.118.151 10.597.822.044
13.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın 3.4.2.1 1.264.079.338 823.825.377
13.2 Madeni Para 60.849.990 122.160.554
13.3 Gelir Tahakkukları 102.740.321 86.116.658
13.4 Diğer 23.148.448.503 9.565.719.455

TOPLAM 1.243.995.279.871 786.013.203.222
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Açıklama No. 2020 2019
PASİF
1. Tedavüldeki Banknotlar 3.4.2.12 188.369.446.590 153.362.376.187
2. Para Politikası İşlemlerinden Borçlar 3.4.2.6 13.007.784.488 4.768.788.392

2.1 Açık Piyasa İşlemleri 11.094.706 475.136.624
2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri 12.996.689.782 4.293.651.768
2.3 Likidite Senetleri - -
2.4 Diğer - -

3. Mevduat 3.4.2.13 853.888.366.180 488.704.993.198
3.1 Kamu Sektörü Mevduatı 112.093.991.279 73.654.995.083

3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler 112.070.460.803 73.643.384.043
3.1.2 Diğer 23.530.477 11.611.040

3.2. Bankacılık Sektörü Mevduatı 738.902.414.084 412.597.687.713
3.2.1 Yurt İçi Bankalar 283.836.190.187 184.450.123.630

3.2.1.1 Nakit 247.103.544.719 175.784.874.243
3.2.1.2 Teminat 35.132.882.679 8.665.249.386

3.2.1.2.1 Nakit 25.124.374.900 8.462.661.800
3.2.1.2.2 Altın 3.4.2.1 10.008.507.779 202.587.586

3.2.1.3 Altın 3.4.2.1 1.599.762.789 -
3.2.2 Yurt Dışı Bankalar 135.931.611.723 34.123.186.173
3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı 319.134.612.174 194.024.377.911

3.2.3.1 Nakit 242.289.279.639 153.105.049.147
3.2.3.2 Altın 3.4.2.1 76.845.332.535 40.919.328.764

3.2.4 Diğer - -
3.3 Diğer Mevduat 2.891.960.816 2.452.310.403

3.3.1 İşçi Dövizleri 2.574.406.010 2.137.782.224
3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar 153.495.625 138.101.416
3.3.3 Fonlar 163.667.900 175.870.210
3.3.4 Diğer 391.283 556.552

4. Yurt Dışı Bankalar 3.4.2.3 26.183.011.006 11.967.962.527
5. Rezerv Dilimi İmkanı 3.4.2.4 1.197.129.180 927.190.940
6. SDR Tahsisatı 3.4.2.4 11.372.379.339 8.808.044.500
7. Vergi Yükümlülüğü 3.4.2.14 9.082.759.061 11.785.825.597

7.1 Ödenecek Vergiler 9.006.306.631 11.743.894.405
7.2 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 76.452.430 41.931.192

8. Karşılıklar 3.4.2.15 429.519.246 452.601.372
9. Sermaye ve İhtiyat Akçesi 3.4.2.16 5.956.596.849 5.557.383.428

9.1 Ödenmiş Sermaye 25.000 25.000
9.2 Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 46.208.524 46.208.524
9.3 İhtiyat Akçesi 5.910.363.325 5.511.149.904

10. Değerleme Hesabı 3.4.2.17 69.351.880.253 50.660.800.568
11. Dönem Kârı 3.4.2.20 34.497.931.712 44.732.806.743
12. Diğer Pasifler 3.4.2.18 30.658.475.967 4.284.429.770

12.1 Hazine Altınları 3.4.2.1 26.760.430.480 -
12.2 Akreditifler 177.112.964 161.425.298
12.3 Gider Tahakkukları 174.728.060 24.389.256
12.4 Diğer 3.546.204.463 4.098.615.216

TOPLAM 1.243.995.279.871 786.013.203.222
NAZIM HESAPLAR 3.4.2.19 2.457.058.188.783 1.682.682.315.694
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3.3 2020 ve 2019 Hesap Dönemlerine Ait Kâr/Zarar Tabloları
Açıklama No. 2020 2019

Faiz Geliri 3.4.2.20 46.189.978.935 30.964.836.304
Faiz Gideri 3.4.2.20 -7.669.229.528 -11.996.210.634
Net Faiz Geliri/Gideri 38.520.749.407 18.968.625.670
Komisyon ve Hizmet Geliri 3.4.2.20 4.303.931.821 827.391.458
Komisyon ve Hizmet Gideri 3.4.2.20 -75.126.000 -55.031.485
Net Komisyon ve Hizmet Geliri/Gideri 4.228.805.821 772.359.973
Faiz Dışı Gelir 3.4.2.20 142.179.285.548 72.665.390.994
Faiz Dışı Gider 3.4.2.20 -141.892.308.780 -36.625.358.815
Net Faiz Dışı Gelir/Gider 286.976.768 36.040.032.179
Vergi Öncesi Kâr/Zarar 43.036.531.996 55.781.017.822
Vergi Gideri -8.538.600.284 -11.048.211.079
Vergi Karşılığı -8.530.907.395 -11.051.920.643
Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri 3.4.2.14 -7.692.889 3.709.564
Net Dönem Kârı/Zararı 34.497.931.712 44.732.806.743
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3.4.1 Finansal Raporlama Esasları
TCMB, yasal defterlerini vergi mevzuatına ve 1211 sayılı TCMB Kanunu’na, yasal finansal tablolarını 6102 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu’na (TTK) ve 1211 sayılı TCMB Kanunu’na uygun olarak hazırlamaktadır. 

Muhasebenin dönemsellik, tam açıklama, ihtiyatlılık, sosyal sorumluluk, kişilik, işletmenin sürekliliği, parayla 
ölçülme, maliyet esası, tarafsızlık ve belgelendirme, tutarlılık, özün önceliği ve önemlilik ilkeleri, finansal olayların 
kaydedilmesi ve ölçülmesinde TCMB muhasebe uygulamalarının temel dayanağını oluşturmaktadır.

TCMB’nin gerçekleştirdiği işlemler işlem tarihindeki kurlar üzerinden Türk lirasına çevrilmektedir. Finansal 
tabloların hazırlanması sırasında, yabancı para cinsinden kayıtlara geçirilmiş olan varlık ve yükümlülük hesapları 
raporlama tarihindeki cari döviz ve efektif alış kurları esas alınarak Türk lirasına çevrilmektedir. 

1211 sayılı TCMB Kanunu’nun 61. maddesi gereğince, Türk parasının yabancı paralar karşısındaki değerinin ve 
uluslararası piyasalarda altın fiyatlarının değişmesi nedeniyle TCMB’nin aktifindeki ve pasifindeki dövizlerin, 
efektiflerin ve yabancı para cinsinden diğer varlık ve yükümlülükler ile altınların değerlemesi sonucu oluşan 
değerleme farkları ayrı bir hesapta izlenir. Bu değerleme farklarının ortalama maliyet yöntemine göre hesaplanan 
gerçekleşmiş tutarları kâr/zarar hesaplarına aktarılır.

Finansal tablolar, Türk lirası cinsinden ifade edilmektedir. 

3.4.1.1 Altın Rezervi 

TCMB altın rezervleri, TCMB kasasında, yurt dışı bankalarda ve BİST nezdinde tutulan uluslararası standartta olan ve 
uluslararası standartta olmayan altınlardan oluşmaktadır. 

TCMB, altın rezervlerinin yönetimine ilişkin olarak, doğrudan alım ve satım işlemleri, altın muhafaza hesapları, vadeli 
altın depo işlemleri, altın karşılığı döviz ve döviz karşılığı altın swapları, yurt içinde bankalarla yapılan altın karşılığı 
swap işlemleri, lokasyon swapları, fiziki altın nakil işlemleri ve benzeri işlemleri yapabilmektedir.

Zorunlu karşılık tesisi için bankalar tarafından yatırılan altınlar yurt dışı bankalar ve BİST nezdinde takip edilmektedir.

Altın, alım tarihinde geçerli fiyatlar üzerinden kayda alınmakta ve izleyen dönemlerde GUD ile değerlenmektedir. 
GUD, haftanın ve ayın son iş gününde Londra Altın Borsasında açıklanan son gün saat 10:30’da kote edilen altın 
fiyatı ve 1 ons altın = 31,1035 gram esas alınarak hesaplanmakta, bu değerleri üzerinden günlük olarak Türk 
lirasına çevrilerek bilançoda gösterilmektedir. Altının fiyat ve kur farkı değişiminden kaynaklanan GUD değişiklikleri 
gerçekleşmemiş kazanç ya da kayıp olarak 1211 sayılı TCMB Kanunu’nun 61. maddesi gereğince “Değerleme 
Hesabı”nda takip edilmektedir.

3.4.1.2 Finansal Varlıklar ve Yükümlülükler

a) GUD Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar

Likidite yönetimi ve rezerv yönetimi amacıyla tutulan Türk lirası ve yabancı para menkul kıymetler GUD farkı  
kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklardır. 

1211 sayılı TCMB Kanunu’nun açık piyasa işlemleri ile ilgili 52. maddesine ve altın ve dövizle ilgili işlemlere 
ilişkin 53. maddesine dayanılarak, TCMB’nin kendi nam ve hesabına satın aldığı menkul kıymetler bu grupta 
sınıflandırılmaktadır. GUD farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar, kayda alınmalarının ardından ay sonları 
itibarıyla GUD’ları ile değerlemeye tabi tutulmakta ve oluşan kazanç ve kayıplar, kâr/zarar hesaplarına intikal 
ettirilmektedir. Bu finansal varlıkların elde etme maliyeti ile GUD’ları arasındaki değer farkları, bilançoda “3. Yurt 
Dışı Bankalar” ve “5. Menkul Kıymetler” kalemlerine yansıtılmaktadır.

3.4 Açıklamalar
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GUD, BİST’te aynı gün valörlü işlemler için oluşan ağırlıklı ortalama fiyat, bu fiyatların bulunmaması 
durumunda ise, ilgili menkul kıymetlerin TCMB’nin Resmi Gazete’de günlük olarak açıkladığı fiyatları üzerinden 
hesaplanmaktadır. Yabancı para menkul kıymetler, ay sonları itibarıyla ilgili uluslararası piyasalarda oluşan 
kapanış fiyatları üzerinden hesaplanan GUD’ları ile değerlenmektedir. 

GUD farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıkların elde tutulması esnasında kazanılan faizler, faiz gelirleri 
içerisinde gösterilmektedir.

b) Krediler 

TCMB tarafından verilen krediler, kredi tutarının karşı tarafa transferi ile kayıtlara yansıtılmaktadır. Krediler etkin 
faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden gösterilir. Etkin faiz yöntemi; finansal varlığın itfa 
edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; 
finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil 
edilecek tahmini nakit toplamını, ilgili finansal varlığın tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır.

c) İştirakler

İlk olarak alış maliyetleri ile kaydedilmektedir. Kayda alınmalarını takip eden dönemlerde GUD’u, piyasa 
fiyatları veya diğer değerleme yöntemleri kullanılarak belirlenmektedir. GUD değişiklikleri sebebiyle oluşan 
gerçekleşmemiş kazanç ve kayıplar, “12. Diğer Pasifler” kaleminde takip edilmektedir. İştiraklere ilişkin temettüler, 
temettü alma hakkının kesinleştiği dönemde kâr/zarar tablosuna yansıtılmaktadır.

d) Geri Satım Vaadiyle Alım İşlemleri

Türk lirası cinsinden menkul kıymetlerin geri satım vaadiyle alım işlemleri TCMB’nin yürüttüğü açık piyasa 
işlemleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Geri satım vaadiyle alım işlemleri, teminat karşılığı verilen kredi 
şeklinde muhasebeleştirilmektedir. Nakit alacaklar, işlem tarihinde verilen tutar kadar, aktifte “6. Para Politikası 
İşlemlerinden Alacaklar / 6.1 Açık Piyasa İşlemleri” kaleminde gösterilirken, teminat olarak alınan menkul kıymetler 
nazım hesaplarda takip edilmektedir. Bankalardan alınan faizler etkin faiz yöntemi kullanılarak ay sonlarında 
tahakkuk ettirilmektedir. Vadede işlemden doğan faiz geliri kâr/zarar tablosuna yansıtılmaktadır.

e) Finansal Varlıklarda Değer Düşüklüğü 

GUD farkı kâr/zarara yansıtılanlar dışındaki finansal varlıklar için beklenen kredi değer düşüklüğü modeli 
uygulanmaktadır. Beklenen kredi zararının hesaplanmasında kredi derecelendirme kuruluşlarının her yıl 
yayınladıkları geçiş matrisi verileri kullanılmaktadır. Temerrüt halinde kayıp oranı için Basel düzenlemelerinde 
önerilen yüzde 45 oranı temel alınmaktadır. Temerrüt tutarı, temerrüt olasılığı ve temerrüt halinde kayıp oranı 
kullanılarak beklenen kredi zararı hesaplanmaktadır.

f) Finansal Varlıkların Bilanço Dışı Bırakılması

TCMB, finansal varlığa ait nakit akışlarına ilişkin sözleşmeden doğan haklarının süresinin dolması veya ilgili finansal 
varlığı ve bu varlığın mülkiyetinden doğan tüm riskleri ve kazanımları başka bir tarafa devretmesi durumunda söz 
konusu varlığı bilanço dışı bırakmaktadır.

g) GUD Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler 

1211 sayılı TCMB Kanunu’nun 52. maddesi gereğince, para politikası hedeflerine uygun olarak para arzının ve 
ekonominin likiditesinin etkin bir şekilde düzenlenmesi amacıyla, açık piyasa işlemleri çerçevesinde TCMB’nin 
kendi nam ve hesabına, ikincil piyasada alınıp satılabilen ve vadesi 91 günü aşmayan likidite senetleri ihraçları 
bu grupta sınıflandırılmaktadır. TCMB, likidite senetlerini ihraç tutarı üzerinden muhasebeleştirmekte, ay sonları 
itibarıyla TCMB’nin Resmi Gazete’de günlük olarak açıkladığı fiyatlar üzerinden GUD’u ile göstermektedir. İhraç 
tutarı ile GUD’u arasındaki farklar ay sonları itibarıyla kâr/zarar tablosuna yansıtılmaktadır. Bilanço tarihi itibarıyla 
TCMB’nin likidite senedi ihracı bulunmamaktadır.
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h) Diğer Finansal Yükümlülükler

Diğer finansal yükümlülükler etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte itfa edilmiş maliyet bedeli 
esas alınarak muhasebeleştirilmektedir.

i) Geri Alım Vaadiyle Satım İşlemleri

Geri alım vaadiyle satım işlemleri, teminat karşılığı alınan mevduat şeklinde muhasebeleştirilmektedir. Teminat 
olarak verilen menkul kıymetler bilançonun aktifinde “5. Menkul Kıymetler” içerisinde gösterilirken, nakit borçlar, 
işlem tarihinde alınan tutar kadar, pasifte “2. Para Politikası İşlemlerinden Borçlar/ 2.1 Açık Piyasa İşlemleri” 
başlığı altında takip edilmektedir. Bankalara ödenecek faiz etkin faiz yöntemi kullanılarak ay sonlarında tahakkuk 
ettirilmektedir. Vadede işlem için ödenen faiz gideri, kâr/zarar tablosuna yansıtılmaktadır.

j) TL Depo Karşılığı Döviz Depo İşlemleri

Verilen döviz depo bilançonun aktifinde “7. Yurt İçi Bankalar” kaleminde, alınan TL depo bilançonun pasifinde 
“2. Para Politikası İşlemlerinden Borçlar/ 2.4 Diğer” kaleminde takip edilmektedir. Döviz depolarından tahsil edilen 
faiz ve TL depolara ödenen faiz, “etkin faiz yöntemi” kullanılarak ay sonlarında tahakkuk ettirilmektedir. Vadede 
işlemden doğan faiz geliri ve işlem için ödenen faiz gideri kâr/zarar tablosuna yansıtılmaktadır.

k) TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz İşlemleri

Valör tarihinde döviz satış taahhüdü ile TL alacaklar nazım hesaplarda muhasebeleştirilmekte, ay sonlarında GUD 
artışları/azalışları bilançoda “13. Diğer Aktifler / 13.4 Diğer” / “12. Diğer Pasifler/ 12.4 Diğer” kalemlerinde ve  
kâr/zarar tablosunda takip edilmekte, vadede işlemden doğan kur farkına ilişkin TL ödemeleri/tahsilatları kâr/zarar 
tablosuna yansıtılmaktadır. BİST VİOP nezdinde TL uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerinde ise, sözleşmelerin değer 
artış ve azalışları günlük olarak kâr/zarar tablosuna yansıtılmaktadır.

l) Para Takası İşlemleri

Para takası anlaşmasına konu olan YP borçlar ve TL alacaklar valör tarihinde nazım hesaplarda 
muhasebeleştirilmekte, bilançonun aktifinde “3. Yurt Dışı Bankalar / 3.3 Diğer” ve pasifinde “3. Mevduat/ 
3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı / 3.2.2 Yurt Dışı Bankalar” kalemlerinde takip edilmektedir. Para takası anlaşması 
çerçevesinde yapılan kullanımlardan tahsil edilen ve ödenen faiz “etkin faiz yöntemi” kullanılarak ay sonlarında 
tahakkuk ettirilmektedir. Vadede tahsil edilen/ödenen faiz kâr/zarar tablosuna yansıtılmaktadır.

m) Swap İşlemleri

TCMB ve BİST nezdinde yapılan swap işlemlerinin valör tarihinde ilgili kıymetlerin (TL, döviz, altın) 
alışı/satışı gerçekleştirilir. Valör tarihinde alış/satış taahhüdü ile borçlar/alacaklar nazım hesaplarda 
muhasebeleştirilmektedir. Ay sonlarında GUD artışları/azalışları bilançoda “13. Diğer Aktifler / 13.4 Diğer” / 
“12. Diğer Pasifler / 12.4 Diğer” kalemlerinde ve kâr/zarar tablosunda takip edilmekte, vadede işlemden doğan  
kâr/zarar ve faiz gelir/giderine ilişkin tutarlar kâr/zarar tablosuna yansıtılmaktadır.
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3.4.1.3 Gelirler ve Giderler

a) Faiz Geliri/Gideri

Dönemsellik ilkesinin gereği olarak henüz vadesi gelmemiş alacaklar ve borçlara ait faizler için ay sonlarında gelir 
ve gider reeskontları, vadesi gelen ancak tahsilatı veya ödemesi bir sonraki dönemde yapılacaklar için ise gelir ve 
gider tahakkukları yapılmaktadır. 

b) Komisyon ve Hizmet Geliri/Gideri

TCMB’nin ticari bankalar, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile muhtelif 
kişi ve kuruluşlarla olan işlemlerinden dolayı ödediği ya da tahsil ettiği komisyon ve hizmet geliri ve gideri, tahsil 
edildiği veya ödendiği dönemde gelir veya gider olarak muhasebeleştirilmektedir. Tahsilatı veya ödenmesi bir 
sonraki dönemde gerçekleşecekler için gelir veya gider tahakkukları yapılmaktadır.

c) Faiz Dışı Gelir/Gider

GUD farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıkların elde etme maliyetleri ile GUD’ları arasındaki fark, swap GUD 
farkları, TL uzlaşmalı döviz işlemleri değer artış ve azalışları, altın ve yabancı para alım satım gelir/giderleri ile genel 
giderler bu kalem altında takip edilmektedir. Altın ve yabancı para alım satım gelir/giderlerinin hesaplanmasında 
ortalama maliyet yöntemi kullanılmaktadır. Para takası anlaşmalarında kullanımlardan kaynaklanan faiz 
gelir/gideri ortalama maliyete dahil edilmektedir. Peşin ödenen giderler dönemsellik ilkesi gereğince aylık 
giderleştirilmektedir.

3.4.1.4 Duran Varlıklar

Duran varlıklar, arsalar, binalar ve bina maliyetine giren ilave harcamalar ile demirbaşlar ve yazılım ürünlerinden 
oluşmaktadır. TCMB bilançosundaki arsalar maliyet değerleri üzerinden, binalar, demirbaşlar ve yazılımlar 
ise amortismanları ile netleştirilmiş değerleri üzerinden bilançoda gösterilmektedir. Duran varlıkların elden 
çıkarılması sonucunda satış bedeli ile varlığın netleştirilmiş değeri arasındaki fark, gelir veya gider olarak kâr/zarar 
tablosuna yansıtılmaktadır. Arsalar dışındaki duran varlıkların amortismanları Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel 
Tebliğlerinde yer alan faydalı ömürleri dikkate alınarak kıst amortisman yöntemine göre hesaplanmaktadır. 

3.4.1.5 Tedavüldeki Banknotlar 

1211 sayılı TCMB Kanunu ile Türkiye’de banknot ihraç etme yetkisi sadece TCMB’ye verilmiştir. Tedavüle çıkarılan 
banknot miktarı TCMB bilançosunda “1. Tedavüldeki Banknotlar” kaleminde gösterilmektedir. TCMB, tedavülde 
bulunan banknotları gerekli gördüğü zaman yeni banknotlarla değiştirebilmektedir. Tedavüldeki banknotlar, 
finansal tablolarda banknotların nominal değerleriyle gösterilmektedir. 

TCMB’nin banknot matbaasında üretilen yarı mamul banknot stokları “13. Diğer Aktifler” kalemi altında maliyet 
bedeli ile izlenmektedir. Banknotlar ile ilgili harcamalar aktifleştirilmekte ve banknotlar TCMB’nin yedek deposuna 
aktarıldığında giderleştirilmektedir. Mamul ve yarı mamul maliyetleri; doğrudan maliyetler ile amortisman gideri, 
personel gideri, banknot taşıma gideri ve diğer üretim giderleri gibi genel giderleri içermektedir. 

3.4.1.6 Karşılıklar

1211 sayılı TCMB Kanunu’nun 59. maddesine göre, TCMB’nin yıllık gayrisafi kârından ertesi yıllara has işlemler 
dolayısıyla meydana gelebilecek muayyen riskleri karşılamak üzere Banka Meclisince uygun görülebilecek 
tutarlarda provizyonlar ayrılabilmektedir. 

3.4.1.7 Çalışanlara Sağlanan Faydalar

Emekli ikramiyesi ve kıdem tazminatı, emeklilik veya işten ayrılma durumunda ödenmektedir. Ödenecek tutar, 
mensubun unvanı ve hizmet yılına göre ilgili kanunlarda belirtilen esaslara göre hesaplanmaktadır.

Emekli ikramiyesi ve kıdem tazminatı yükümlülüğü, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğması 
beklenen yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre hesaplanmakta ve finansal tablolara 
yansıtılmaktadır. 
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3.4.1.8 Vergiler 

a) Ödenecek Vergiler

1211 sayılı TCMB Kanunu’nun 1. maddesi gereğince “anonim şirket” olarak kurulan TCMB, kurumlar vergisi 
mükellefidir. TCMB, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesine göre ücretler, serbest meslek işleri 
dolayısıyla yapılan ödemeler, mevduat faizleri vs. üzerinden, ayrıca 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 
30. maddesine göre dar mükellefiyete tabi kurumlara yapılan gayrimenkul sermaye iratları, serbest meslek 
kazançları ve anılan maddede belirtilen diğer kazançlar dolayısıyla yapılan ödemeler üzerinden tevkifat yapmakla 
sorumludur. 

TCMB, banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) mükellefidir. 

1211 sayılı TCMB Kanunu’nun 61. maddesi kapsamındaki varlık ve yükümlülüklerden TCMB lehine oluşan 
gerçekleşmemiş değerleme farkları, değerlemenin yapıldığı dönem kazancına dâhil edilmemekte ve kurumlar 
vergisi matrahının tespitinde gelir olarak dikkate alınmamaktadır. TCMB aleyhine oluşan gerçekleşmemiş 
değerleme farkları da değerlemenin yapıldığı dönem kazancından düşülmemekte ve kurumlar vergisi matrahının 
tespitinde gider olarak dikkate alınmamaktadır. 

Repo-ters repo gelirleri üzerinden kesilen ve geçici vergiden mahsubu yapılan vergi tutarları ile ödenmiş olan 
geçici vergi tutarları bilançoda “13. Diğer Aktifler / 13.4 Diğer” kaleminde izlenmektedir.

Cari döneme ait kurumlar vergisi, kâr/zarar tablosuna gider olarak yansıtılmaktadır. Vergi işlemlerine ilişkin 
düzeltmeler cari dönemde işlem tarihleri esas alınarak gerçekleştirilmektedir.

b) Ertelenmiş Vergi

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen tutarları 
ile TCMB Kanunu ve Vergi Kanunlarına göre tutulan defter kayıtları arasındaki geçici farkların vergi etkisinden 
kaynaklanmaktadır. Ertelenmiş vergi varlığı bilançonun aktifinde, ertelenmiş vergi yükümlülüğü bilançonun 
pasifinde gösterilmektedir.

Cari döneme ait vergi, ilgili dönemin kurumlar vergisi ile ertelenmiş vergideki değişimi içermektedir. 

TCMB Kanunu 61. madde gereği kurumlar vergisi matrahına konu olmayan “Değerleme Hesabı” üzerinden 
ertelenmiş vergi hesaplanmamaktadır.

3.4.1.9 Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Finansal Tablolarının Düzeltilmesi 

Finansal durumun karşılaştırılabilmesine imkân vermek üzere, TCMB’nin cari ve önceki dönem finansal tabloları 
birlikte sunulmaktadır. Cari dönem finansal tablolarının sunumu ile uygunluk sağlanması açısından önceki dönem 
finansal tabloları gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılmakta ve önemli farklılıklar açıklanmaktadır. 

3.4.1.10 Saklama İşlemleri 

Çeşitli kişi ve kuruluşlara ait emanete alınan varlıklar, saklama amacıyla elde tutulduklarından nazım hesaplarda 
izlenmektedir. 
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3.4.2 Finansal Tablo Kalemlerine İlişkin Açıklamalar
3.4.2.1 Altın

Altın mevcudu, 716.334.552,95 safi gram karşılığı 319.703.047.394 TL tutarında uluslararası standartta olan 
ve 2.832.327,42 safi gram karşılığı 1.264.079.338 TL tutarında uluslararası standartta olmayan altınlardan 
oluşmaktadır. Uluslararası standartta olan altınların bir kısmı TCMB’ye ait olup, bir kısmı ise zorunlu karşılık 
tesisi ve teminat için yatıran ve serbest altın deposu olarak veren bankalara aittir. Söz konusu altınlar, TCMB 
kasalarında, BİST ve BoE nezdinde muhafaza edilmektedir.

Tablo 3.4.2.1.1: Altın

2020 2019
Safi Gram TL Safi Gram TL

Uluslararası Standartta Olan Altın 716.334.553 319.703.047.394 553.193.013 160.904.576.084
TCMB malı altın 458.189.589 204.491.891.608 411.815.078 119.782.659.733

BoE nezdinde 45.551.641 20.329.884.055 5.939.153 1.727.492.715
TCMB nezdinde 34.015.936 15.181.451.814 34.015.936 9.894.050.862
BİST nezdinde 378.622.011 168.980.555.738 371.859.988 108.161.116.156

Bankalar zorunlu karşılık altını 172.181.552 76.845.332.535 140.681.436 40.919.328.764
BoE nezdinde 53.914.217 24.062.135.995 42.959.521 12.495.428.120
BİST nezdinde 118.267.335 52.783.196.540 97.721.915 28.423.900.645

Teminat olarak verilen altınlar 22.425.310 10.008.507.779 696.500 202.587.586
BİST nezdinde 22.425.310 10.008.507.779 696.500 202.587.586

Bankalar Serbest Altın Deposu 3.578.020 1.596.884.993 -
BİST nezdinde 3.578.020 1.596.884.993 - -

Hazine Altını 59.960.082 26.760.430.480 - -
BİST nezdinde 59.960.082 26.760.430.480 - -

Uluslararası Standartta Olmayan Altın 2.832.327 1.264.079.338 2.832.327 823.825.377
TCMB malı altın 2.832.218 1.264.030.477 2.832.218 823.793.533
Koleksiyon (TCMB malı) 109 48.861 109 31.844

NOT: Altın, 1 ons altın = 31,1035 gram esas alınarak, 1.891,10 USD/Ons fiyatı (31 Aralık 2019: 1.523,00) ile ve 31 Aralık 2020 
tarihli ABD doları döviz alış kuru olan 7,3405 TL (31 Aralık 2019: 5,9402 TL) kullanılarak değerlenmiştir. Buna göre 1 safi gram 
altın fiyatı = (1.891,10 x 7,3405) / 31,1035 = 446,30 TL olarak gerçekleşmiştir.

Uluslararası standartta olan altınlar, TCMB tarafından yabancı para rezervlerinin bir parçası olarak tutulmakta ve 
toplam yabancı para rezervlerinin yüzde 46,57’sini (31 Aralık 2019: yüzde 25,64) oluşturmaktadır. 

ZK tesisi için bankalar tarafından yatırılan 172.181.552,15 safi gram karşılığı 76.845.332.535 TL, serbest altın 
deposu olarak yatırılan 3.578.020,00 safi gram karşılığı 1.596.884.993 TL tutarındaki altınlar ile teminat olarak 
verilen 22.425.310,00 safi gram karşılığı 10.008.507.779 TL karşılığı altın bu kalemde takip edilmektedir.

Uluslararası standartta olmayan altınlar TCMB’ye ait olup, tamamı TCMB kasalarında muhafaza edilmektedir. Söz 
konusu altınlar, bilançonun aktifinde “13. Diğer Aktifler” kaleminin altında takip edilmektedir. 
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3.4.2.2 Yabancı Para Banknotlar 

31 Aralık 2020 itibarıyla TCMB şubelerinin kasalarında bulunan yabancı para banknotların TL karşılığı 
21.578.916.170 TL’dir.

Tablo 3.4.2.2.1: Yabancı Para Banknotlar

2020 2019
Yabancı para banknotlar 21.578.916.170 22.336.577.675

3.4.2.3 Yurt Dışı Bankalar 

Döviz rezervlerinin büyük bir bölümünü oluşturan ve bilançonun aktifinde yer alan “3. Yurt Dışı Bankalar” kalemi, 
GUD’u ile izlenen YP menkul kıymetler, yabancı bankalardaki depo hesapları ve cari hesaplardan oluşmaktadır. 

Tablo 3.4.2.3.1: Yurt Dışı Bankalar (Aktif)

2020 2019

TL
ABD Doları 

Karşılığı TL
ABD Doları 

Karşılığı
YP menkul kıymetler 65.180.636.775 8.879.590.869 200.924.502.192 33.824.534.897
Mevduat 56.344.226.388 7.675.802.246 82.011.234.133 13.806.140.220
Diğer 222.479.105.414 30.308.440.217 160.375.795.609 26.998.383.154

Vadesiz mevduat 212.105.599.715 28.895.252.328 152.437.298.467 25.661.980.820
SDR holding hesabı 10.371.678.714 1.412.938.998 7.935.977.193 1.335.978.114
Diğer 1.826.985 248.891 2.519.949 424.220

TOPLAM 344.003.968.577 46.863.833.332 443.311.531.935 74.629.058.270

Bilançonun pasifinde yer alan “4. Yurt Dışı Bankalar” kaleminin 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 itibarıyla bakiyeleri 
aşağıda yer almaktadır. 

Tablo 3.4.2.3.2: Yurt Dışı Bankalar (Pasif)

2020 2019

TL ABD Doları 
Karşılığı TL ABD Doları 

Karşılığı
Yurt Dışı Bankalar 26.183.011.006 3.566.924.733 11.967.962.527 2.014.740.670

3.4.2.4 IMF Üyeliğinden Doğan Bakiyeler 

Türkiye’nin IMF üyeliğinden doğan mali ilişkiler çerçevesinde, ülke kotasının altın ve yabancı para olarak ödenen 
kısmı bilançonun aktifinde yer alan “4. Rezerv Dilimi Pozisyonu” ve pasifinde yer alan “5. Rezerv Dilimi İmkanı” 
kalemlerinde takip edilmektedir. 112.775.000 SDR olan bu tutarın 37.750.000 SDR’lik kısmı altın olarak ödenmiştir. 
Türkiye’nin IMF kotası 18 Şubat 2016 tarihinde 4.658 milyon SDR olmuştur.

Tablo 3.4.2.4.1: IMF Üyeliğinden Doğan Bakiyeler

2020 2019
TL SDR TL SDR

Aktif
Rezerv dilimi pozisyonu 1.197.129.180 112.775.000 927.190.940 112.775.000
SDR tahsisatı nedeniyle Hazine 
yükümlülüğü 11.372.379.339 1.071.329.729 8.808.044.500 1.071.329.729

Pasif
Rezerv dilimi imkanı 1.197.129.180 112.775.000 927.190.940 112.775.000
SDR tahsisatı 11.372.379.339 1.071.329.729 8.808.044.500 1.071.329.729
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IMF tarafından ülkemize tahsis edilmiş ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca kullanılmış olan 112.307.000 SDR 
ile 2009 yılında tahsis edilen toplam 959.022.729 SDR tutarındaki Genel ve Özel SDR Tahsisatı ise aktifte “10. SDR 
Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü”, pasifte ise “6. SDR Tahsisatı” kalemlerinde izlenmektedir.

3.4.2.5 Menkul Kıymetler

Menkul kıymetlerin 31 Aralık 2020 itibarıyla GUD’u 89.499.890.312 TL’dir.

Tablo 3.4.2.5.1: Menkul Kıymetler

2020 2019
Maliyet GUD Maliyet GUD

Hazine tarafından ihraç edilen devlet 
tahvilleri, hazine bonoları 85.479.611.174 88.515.588.842 16.197.760.700 18.425.983.850

Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. 
tarafından ihraç edilen kira sertifikaları 954.750.540 984.301.470 889.822.820 981.480.570

TOPLAM 86.434.361.714 89.499.890.312 17.087.583.520 19.407.464.420

3.4.2.6 Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar ve Borçlar

Bilançonun aktifinde yer alan ve TCMB’nin nakit alacaklarını gösteren “6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar” 
kalemi, 31 Aralık 2020 itibarıyla 290.045.953.786 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu kaleme yansıtılan gelir reeskontları, 
geri satım vaadiyle alım işlemleri için 138.004.548 TL (31 Aralık 2019: 4.872.306 TL); Bankalararası Para Piyasası 
işlemleri için ise 320.949.476 TL (31 Aralık 2019: 4.303.406 TL)’dir. 

Bilançonun pasifinde yer alan ve TCMB’nin nakit borçlarını gösteren “2. Para Politikası İşlemlerinden Borçlar” 
kalemi 13.007.784.488 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu kaleme yansıtılan gider reeskontları, geri alım vaadiyle 
satım işlemleri için 4.706 TL (31 Aralık 2019: 136.624 TL), Bankalararası Para Piyasası işlemleri için 5.589.782 TL 
(31 Aralık 2019: 1.251.768 TL)’dir. 

Tablo 3.4.2.6.1: Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar/Borçlar

2020 2019
Aktif
Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar 290.045.953.786 14.698.175.697

Açık piyasa işlemleri 99.343.997.937 11.527.205.625
Bankalararası para piyasası işlemleri 190.701.955.849 3.170.970.072

Pasif
Para Politikası İşlemlerinden Borçlar 13.007.784.488 4.768.788.392

Açık piyasa işlemleri 11.094.706 475.136.624
Bankalararası para piyasası işlemleri 12.996.689.782 4.293.651.768

Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar (Net) 277.038.169.298 9.929.387.305

3.4.2.7 Yurt İçi Bankalar 

“7. Yurt İçi Bankalar” kaleminde TCMB taraflı döviz depo işlemleri, karşılaşan döviz depo işlemleri ve TL 
depoları karşılığı döviz depo işlemleri gösterilmekte olup, 31 Aralık 2020 itibarıyla bakiye göstermemektedir 
(31 Aralık 2019: Yok). 
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3.4.2.8 Krediler ve Takipteki Alacaklar

İç krediler reeskonta kabul edilen yabancı para üzerinden düzenlenmiş senetler karşılığında bankalara 
kullandırılan, 6.748.203.445 ABD doları (31 Aralık 2019: 6.850.762.441 ABD doları), 8.658.508.661 Euro 
(31 Aralık 2019: 9.312.705.782 Euro), 30.014.658 İngiliz sterlini (31 Aralık 2019: 27.468.475 İngiliz sterlini), 
244.000.000 Japon yeni (31 Aralık 2019: 345.600.000 Japon yeni), 242.022.434 Çin yuanı (31 Aralık 2019: 17.130.899 
Çin yuanı) karşılığı 128.116.563.721 TL (31 Aralık 2019: 102.876.835.012 TL) ve Türk lirası üzerinden düzenlenmiş 
senetler karşılığında bankalara kullandırılan 10.214.232.698 TL (31 Aralık 2019: Yok) tutarındaki kredilerden ve 
774.000.000 TL (31 Aralık 2019: Yok) tutarındaki yatırım taahhütlü avans kredisinden oluşmaktadır. İç kredilerin 
31 Aralık 2020 itibarıyla bakiyesi reeskontlar dahil 138.421.441.129 TL (31 Aralık 2019: 102.586.379.378 TL) olarak 
gerçekleşmiştir. 

Dış krediler, Sudan Merkez Bankasına kullandırılan krediden oluşmaktadır. Sudan Merkez Bankası ile TCMB 
arasında imzalanan bankacılık anlaşması uyarınca kullandırılan bu kredinin bakiyesi 9.061.417 ABD doları 
(31 Aralık 2019: 9.061.417 ABD doları) olup, karşılığı 66.515.329 TL (31 Aralık 2019: 53.826.627 TL)’dir. 

Tablo 3.4.2.8.1: Krediler ve Takipteki Alacaklar (TL)

 2020 2019
İç krediler 138.421.441.129 102.586.379.378
Dış krediler 66.515.329 53.826.627
Takipteki alacaklar (Net)   

Takipteki alacaklar 11.544.249.272 9.293.901.566
Takipteki alacaklar karşılığı -11.544.249.272 -9.293.901.566

TOPLAM 138.487.956.458 102.640.206.006

NOT: Irak Merkez Bankasından olan kredi alacağına yıl içinde 8.101.660 ABD doları (31 Aralık 2019: 8.035.364 ABD doları) 
karşılığı 57.113.207 TL (31 Aralık 2019: 45.682.063 TL) faiz tahakkuk ettirilmiştir.

Irak Merkez Bankasından 1.480.104.398 ABD doları (31 Aralık 2019: 1.472.002.738 ABD doları) karşılığı 
10.864.706.335 TL (31 Aralık 2019: 8.743.990.667 TL) kredi alacağı bulunmaktadır. Irak Bekhme Barajı projesi 
kapsamında satın alınan senetler karşılığı kullandırılan kredilerden ise 92.574.475 ABD doları (31 Aralık 2019: 
92.574.475 ABD doları) karşılığı 679.542.937 TL (31 Aralık 2019: 549.910.899 TL) alacak bulunmaktadır. Irak 
Merkez Bankasına kullandırılan kredinin anaparası ve aylık olarak tahakkuk ettirilen faiz tutarı günlük olarak 
değerlenmekte; değerleme sonucu oluşan kur farkına 213 sayılı VUK’un 323. maddesi ve TCMB Kanunu’nun 
59. maddesi kapsamında karşılık ayrılmakta ve ayrılan karşılıklar kâr/zarar hesapları içinde izlenmektedir. Toplam 
11.544.249.272 TL (31 Aralık 2019: 9.293.901.566 TL) olan alacak, ayrılan karşılıkla netleştirildiği için Takipteki 
Alacaklar kalemi 31 Aralık 2020 itibarıyla bakiye göstermemektedir.

3.4.2.9 İştirakler

BIS, Dünya Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Kuruluşu (SWIFT), Uluslararası İslami Likidite Yönetimi 
Şirketinde (IILM) ve BKM’de iştirakler bulunmaktadır.

Merkez bankacılığı faaliyeti çerçevesinde satın alınan BIS iştiraki, net varlık değerinin yüzde 70’i olarak hesaplanan 
GUD’u ile değerlenmiştir. 
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Tablo 3.4.2.9.1: İştirakler

2020 2019
İştirak 
Adı  Hizmet Alanı Hisse 

Payı (%) TL Döviz Hisse 
Payı (%) TL Döviz

BIS
Bankacılık 
düzenleme 
hizmetleri

1,41 2.423.038.024 10.000.000 SDR 1,43 1.700.705.508 10.000.000 SDR

SWIFT
Elektronik 
fon transfer 
hizmetleri

0,007 411.121 45.640 EUR 0,007 286.774 43.120 EUR

IILM Likidite 
yönetimi 13,33 73.405.000 10.000.000 USD 13,33 59.402.000 10.000.000 USD

BKM Ödeme 
hizmetleri 51,01 90.543.079 - - - -

TOPLAM  2.587.397.224 1.760.394.282

İştiraklerin hareket tablosu aşağıda verilmiştir:

Tablo 3.4.2.9.2: İştirakler Hareket Tablosu

 2020 2019
1 Ocak bakiyesi 1.760.394.282 1.468.826.671
GUD değişiklikleri 736.459.863 291.567.611
BKM İştiraki 90.543.079 -
Bakiye 2.587.397.224 1.760.394.282

3.4.2.10 Duran Varlıklar (Net) 

TCMB duran varlıkları, arsalar, binalar, demirbaşlar ve yazılım ürünlerinden oluşmaktadır. 

Tablo 3.4.2.10.1: Duran Varlık Hareket Tablosu

Gayrimenkul Demirbaş Yazılım Toplam
1 Ocak net bilanço değeri 402.605.531 180.227.203 38.386.906 621.219.640
Alımlar 368.478.480 59.717.686 15.701.998 443.898.165
Elden çıkarılanlar (net) (*) -26.505.661 -808.662 - -27.314.323
Dönem içi amortisman -11.961.158 -46.493.008 -36.826.035 -95.280.201
31 Aralık net bilanço değeri 732.617.192 192.643.219 17.262.869 942.523.281

(*) Elden çıkarılanlar, amortismanı düşülmüş değeriyle gösterilmiştir.

2020 Gayrimenkul Demirbaş Yazılım Toplam
Kayıtlı değeri 916.630.769 456.095.093 104.976.626 1.477.702.488
Birikmiş amortismanlar -184.013.576 -263.451.873 -87.713.757 -535.179.207
Net bilanço değeri 732.617.192 192.643.219 17.262.869 942.523.281

2019 Gayrimenkul Demirbaş Yazılım Toplam
Kayıtlı değeri 576.092.613 402.676.617 89.275.567 1.068.044.797
Birikmiş amortismanlar -173.487.082 -222.449.414 -50.888.661 -446.825.157
Net bilanço değeri 402.605.531 180.227.203 38.386.906 621.219.640
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3.4.2.11 Diğer Aktifler

Tablo 3.4.2.11.1: Diğer Aktifler

2020 2019
Uluslararası standartta olmayan altın 1.264.079.338 823.825.377
Madeni para 60.849.990 122.160.554
Gelir tahakkukları 102.740.321 86.116.658

Hazine'den tahsil edilecek masraf ve komisyonlar 62.262.035 47.236.207
EFT mesaj ücretleri 38.676.183 27.522.275
Diğer 1.802.104 11.358.176

Diğer 23.148.448.503 9.565.719.455
Kurumlar vergisinden mahsup edilecek geçici vergi 3.826.277.031 6.074.105.823
Kurumlar vergisinden mahsup edilecek gelir vergisi stopajı 1.037.504.097 79.199.921
Depolar 127.389.425 92.261.261
Peşin ödenen ücretler 112.823 3.781.891
Diğer 18.157.165.127 3.316.370.558

TOPLAM 24.576.118.151 10.597.822.044

3.4.2.12 Tedavüldeki Banknotlar

Tablo 3.4.2.12.1: Tedavüldeki Banknotlar

 2020 2019
1 Ocak bakiyesi 153.362.376.187 132.261.722.385
Tedavüle giren banknotlar 70.309.456.227 62.303.350.732
Tedavülden çekilen ve imha edilen banknotlar -35.129.388.809 -41.202.696.930
Zamanaşımına uğrayan banknotlar -172.997.016 -
Bakiye 188.369.446.590 153.362.376.187

Tedavüldeki banknotlar 31 Aralık 2020 itibarıyla 188.369.446.590 TL bakiye göstermektedir.
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3.4.2.13 Mevduat

Tablo 3.4.2.13.1: Mevduat

2020 2019
Kamu sektörü mevduatı 112.093.991.279 73.654.995.083
Hazine, genel ve özel bütçeli idareler 112.070.460.803 73.643.384.043
Diğer 23.530.477 11.611.040
Bankacılık sektörü mevduatı 738.902.414.084 412.597.687.713
Yurt içi bankalar 283.836.190.187 184.450.123.630

Bankalar Mevduatı 37.431.511.579 9.048.542.622
Nakit 698.866.111 383.293.235
Teminat 35.132.882.679 8.665.249.386

Nakit 25.124.374.900 8.462.661.800
Altın 10.008.507.779 202.587.586

Altın 1.599.762.789 -
Zorunlu karşılık serbest 246.404.678.609 175.401.581.008

Yurt dışı bankalar 135.931.611.723 34.123.186.173
Zorunlu karşılıklar bloke hesabı 319.134.612.174 194.024.377.911

Nakit 242.289.279.639 153.105.049.147
Altın 76.845.332.535 40.919.328.764

Diğer mevduat 2.891.960.816 2.452.310.403
İşçi dövizleri 2.574.406.010 2.137.782.224
Uluslararası kuruluşlar 153.495.625 138.101.416

IMF 111.193.824 95.790.468
Diğer 42.301.801 42.310.948

Fonlar 163.667.900 175.870.210
Diğer 391.283 556.552

Finansman şirketleri 285.000 44.266
Elçilikler mevduatı 7.332 6.270
Diğer 98.950 506.016

TOPLAM 853.888.366.180 488.704.993.198
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3.4.2.14 Vergi Yükümlülüğü 

Vergiye tâbi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi tutarı, ticari kazanca vergi matrahından 
indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiye tabi olmayan gelirler ve indirimler düşüldükten sonra kalan matrah 
üzerinden hesaplanmaktadır.

Tablo 3.4.2.14.1: Ödenecek Vergiler

2020 2019
Kurumlar vergisi 8.530.907.395 11.051.920.643
Diğer vergiler 475.399.236 691.973.763

Mükellefiyetten doğan vergiler 343.754.229 544.593.009
Sorumlu sıfatıyla ödenecek vergiler 131.645.006 147.380.754

TOPLAM 9.006.306.631 11.743.894.405

2020 yılında uygulanan kurumlar vergisi oranı yüzde 22’dir (2019: yüzde 22). Türkiye’de geçici vergi üçer aylık 
dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2020 yılında uygulanan geçici vergi oranı yüzde 
22’dir (2019: yüzde 22). 

TTK ile vergi mevzuatının farklı hükümler içerdiği konularda oluşan geçici farklar için geçerli kurumlar vergisi oranı 
olan yüzde 20 üzerinden ertelenmiş vergi varlığı veya yükümlülüğü hesaplanmaktadır (2019: yüzde 22). 

31 Aralık 2020 itibarıyla ertelenmiş vergiye konu olan geçici farklar ve hesaplanan ertelenmiş vergi varlığı/
yükümlülüğünün detayı aşağıdadır.

Tablo 3.4.2.14.2: Geçici Farklar ve Ertelenmiş Vergi Varlığı / Yükümlülüğü

2020 2019

Toplam
Geçici Farklar

Ertelenmiş 
Vergi

Varlığı/
Yükümlülüğü

Toplam
Geçici Farklar

Ertelenmiş 
Vergi

Varlığı/
Yükümlülüğü

Toplam varlıklar 196.959.356 39.391.871 214.026.051 47.085.731
Emekli ikramiyesi ve kıdem tazminatı 
yükümlülüğü 186.462.909 37.292.582 209.545.034 46.099.908

Duran varlıklar amortisman düzeltmesi 10.496.447 2.099.289 4.481.017 985.824
Toplam yükümlülükler -2.316.886.024 -115.844.301 -1.618.489.508 -89.016.923

BIS iştirakinin GUD düzeltmesi -2.316.886.024 -115.844.301 -1.618.489.508 -89.016.923
Net Varlık/Yükümlülük -2.119.926.668 -76.452.430 -1.404.463.457 -41.931.192
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Tablo 3.4.2.14.3: Ertelenmiş Vergi Varlığı / Yükümlülüğü Hareketi

 2020 2019
1 Ocak bakiyesi -41.931.192 -30.474.410
Gelir tablosu ile ilişkilendirilen ertelenmiş vergi (net) -7.692.889 3.709.564
Diğer pasif hesaplar ile ilişkilendirilen ertelenmiş vergi -26.828.349 -15.166.346
Bakiye -76.452.431 -41.931.192

3.4.2.15 Karşılıklar 

Tablo 3.4.2.15.1: Karşılıklar

 2020 2019
Emekli ikramiyesi ve kıdem tazminatı karşılıkları 186.462.909 209.545.034
Kıymet yollaması dahili sigorta karşılığı 243.056.337 243.056.337
TOPLAM 429.519.246 452.601.372

1211 sayılı TCMB Kanunu’nun 59. maddesi kapsamında ayrılan kıymet yollaması dahili sigorta karşılığının 
31 Aralık 2020 itibarıyla bakiyesi 243.056.337 TL’dir.

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile 1475 sayılı İş Kanunu hükümleri uyarınca, işverenler çalışanlardan 
emekli ikramiyesi ve kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde emekli olanlara ya da iş sözleşmesi sona erenlere, 
hak kazandıkları yasal emekli ikramiyesi veya kıdem tazminatlarını ödemekle yükümlüdür. 

Emekli ikramiyesi ve kıdem tazminatı karşılığı, çalışanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel 
yükümlülük tutarının bugünkü değerinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadır. Bu doğrultuda, toplam 
yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir.

Her hizmet yılına ait azami yükümlülük tutarının enflasyona paralel olarak artacak olması temel varsayım 
olarak hesaplamalarda dikkate alınmaktadır. Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin 
düzeltilmesinden sonraki beklenen reel oranı ifade eder. Bu nedenle, 31 Aralık 2020 itibarıyla, finansal tablolarda 
karşılıklar, çalışanların emekliliğinden kaynaklanacak geleceğe ilişkin muhtemel yükümlülüğün bugünkü değeri 
tahmin edilerek hesaplanmaktadır. 

Kıdem tazminatı tavanı altı ayda bir revize edilmekte olup, TCMB çalışanlarının kıdem tazminatı karşılığının 
hesaplanmasında 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçerli olan 7.117 TL (31 Aralık 2019: 6.380 TL) tavan tutarı 
dikkate alınmıştır.

Emekli ikramiyesi ve kıdem tazminatı yükümlülüğünün dönem içerisindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:

Tablo 3.4.2.15.2: Emekli İkramiyesi ve Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü Hareketi

2020 2019
1 Ocak bakiyesi 209.545.034 173.605.469
Ayrılan karşılık 35.103.374 40.895.614
Ödenen emekli ikramiyesi ve kıdem tazminatı -58.185.499 -4.956.049
Bakiye 186.462.909 209.545.034
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3.4.2.16 Sermaye ve İhtiyat Akçesi

25.000 TL olan TCMB’nin sermayesi, her biri 10 kuruşluk 250.000 adet hisseye ayrılmış olup, hisse senetleri nama 
yazılıdır. 

Tablo 3.4.2.16.1: Sermaye ve İhtiyat Akçesi

2020 2019
Ödenmiş sermaye 25.000 25.000
Sermaye enflasyon düzeltme farkı 46.208.524 46.208.524
İhtiyat akçesi 5.910.363.325 5.511.149.904

İhtiyat akçesi 5.576.194.746 5.349.978.340
Hususi ihtiyat akçesi 334.168.579 161.171.564

TOPLAM 5.956.596.849 5.557.383.428

20 Ocak 2020 tarihinde yapılan TCMB Hissedarları Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan karar 
çerçevesinde, 2018 yılı kârından ayrılan ihtiyat akçesinin tamamı 5.349.978.340,19 TL kâra katılarak dağıtılmıştır.

31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 itibarıyla TCMB hissedar bilgilerinin dökümü aşağıdaki gibidir: 

Tablo 3.4.2.16.2: Hissedar Bilgileri

 2020 2019
 Pay (TL) Pay (%) Pay (TL) Pay (%)
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı 13.780 55,12 13.780 55,12
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü 4.806 19,22 4.806 19,22
Mervak İç ve Dış Ticaret A.Ş. 1.280 5,12 1.280 5,12
T. Garanti Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü 621 2,48 621 2,48
T. İş Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü 582 2,33 582 2,33
T. Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü 277 1,11 277 1,11
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Genel 
Müdürlüğü 139 0,56 139 0,56

Akbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü 8 0,03 8 0,03
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Genel 
Müdürlüğü 2 0,01 2 0,01

ING Bank A.Ş. 5 0,02 5 0,02
Diğer 3.500 13,99 3.500 13,99
Ödenmiş Sermaye 25.000 100,00 25.000 100,00
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3.4.2.17 Değerleme Hesabı

Tablo 3.4.2.17.1: Değerleme

 2020 2019
Değerleme hesabı 69.351.880.253 50.660.800.568

Türk parasının yabancı paralar karşısındaki değerinin ve uluslararası piyasalarda altın fiyatlarının değişmesi 
nedeniyle TCMB’nin aktifindeki ve pasifindeki dövizlerin, efektiflerin ve yabancı para cinsinden diğer varlık ve 
yükümlülükler ile altınların değerlemesi sonucu oluşan aleyhte ve lehte değerleme farklarının takip edildiği bu 
kalemde, 31 Aralık 2020 itibarıyla lehte kur farkı olan 69.351.880.253 TL’lik tutar yer almaktadır.

3.4.2.18 Diğer Pasifler

Tablo 3.4.2.18.1: Diğer Pasifler

2020 2019
Hazine altınları 26.760.430.480 -
Akreditifler 177.112.964 161.425.298
Gider tahakkukları 174.728.060 24.389.256
Diğer 3.546.204.463 4.098.615.216

Muhasebe politika değişikliklerinden oluşan fark 2.203.617.754 1.532.030.163
Vergi daireleri, icra memurlukları ve mahkeme kararları uyarınca 
tutulan bloke paralar 6.903.895 5.554.516

Gelecek yıl valörü ile yurt dışı bankalar hesaplarına gönderilecek 
paralar 1.188.177.580 367.411.413

Diğer 147.505.235 2.193.619.124
TOPLAM 30.658.475.967 4.284.429.770

3.4.2.19 Nazım Hesaplar

31 Aralık 2020 itibarıyla, Türk lirası, yabancı para ve adet olarak takip edilen nazım hesaplar toplamı 
2.457.058.188.783’dür (31 Aralık 2019: 1.682.682.315.694). 
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3.4.2.20 Kâr/Zarar Hesapları

Tablo 3.4.2.20.1: Kâr / Zarar Tablosu

2020 2019
NET FAİZ GELİR/GİDERİ 38.520.749.407 18.968.625.670
Faiz Geliri 46.189.978.935 30.964.836.304

TL ve YP menkul kıymetler 8.018.011.285 3.733.945.327
Geri satım vaadiyle alım işlemleri 9.799.612.886 6.056.497.894
Bankalararası para piyasası işlemleri 8.084.161.293 7.628.826.996
Krediler 959.839.942 985.519.059
Bankalar 19.328.353.529 12.560.047.029

Faiz Gideri -7.669.229.528 -11.996.210.634
İşçi dövizleri -21 -33
Geri alım vaadiyle satım işlemleri -10.195.479 -34.025.309
Bankalararası para piyasası işlemleri -492.083.029 -1.010.999.739
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı hesapları -5.278.071.322 -5.029.130.606
IMF genel kaynak kullanım hesabı -13.634.687 -84.213.618
TL zorunlu karşılıklar -1.305.896.197 -2.192.276.758
YP zorunlu karşılıklar - -749.009.712
Bankalar -569.348.794 -2.896.554.859

NET KOMİSYON VE HİZMET GELİRİ/GİDERİ 4.228.805.821 772.359.973
Komisyon ve Hizmet Geliri 4.303.931.821 827.391.458

EFT işlemleri komisyon ve mesaj ücretleri 515.059.355 403.160.771
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan alınan komisyonlar 570.255.829 325.389.331
Bankalardan alınan komisyon ve muhafaza ücretleri 3.152.228.564 54.444.229
Havale ücretleri 18.154.649 4.074.004
Bankalardan NYS Kapsamında Tahsil Edilen Ücretler 38.703.714 40.076.976
Diğer 9.529.711 246.147

Komisyon ve Hizmet Gideri -75.126.000 -55.031.485
Bankalara ödenen komisyon ve muhafaza ücretleri -73.838.601 -54.145.404
Diğer -1.287.399 -886.081

NET FAİZ DIŞI GELİR/GİDER 286.976.768 36.040.032.179
Faiz Dışı Gelir 142.179.285.548 72.665.390.994

Yabancı para ve altın alım satım kârı 81.832.778.519 45.039.037.963
Menkul kıymetler alım satım ve değer artışı 1.180.991.895 3.215.466.397
İştirak geliri - 14.429.106
Diğer 59.165.515.134 24.396.457.529

Faiz Dışı Gider -141.892.308.780 -36.625.358.815
Yabancı para ve altın alım satım zararı -39.015.216.123 -5.632.188.130
Menkul kıymetler alım satım zararı ve değer azalışı -2.161.143.309 -1.126.274.899
Takipteki alacak karşılık gideri -2.250.347.706 -1.105.090.546
Ücretler ve maaşlar -1.231.663.378 -954.076.364
Sosyal güvenlik gideri -128.121.364 -129.205.169
Genel faaliyet gideri -296.407.610 -188.336.750
Banknot kağıdı ve mürekkep gideri -203.683.569 -185.839.916
Amortismanlar -95.157.570 -65.676.997
Diğer -96.510.568.152 -27.238.670.044

VERGİ ÖNCESİ KÂR 43.036.531.996 55.781.017.822
ERTELENMİŞ VERGİ GELİRİ/GİDERİ -7.692.889 3.709.564
RAPORLANAN DÖNEM KÂRI 43.028.839.107 55.784.727.386
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3.4.2.21.Kâr Dağıtımı 

6102 sayılı TTK’nın 6335 sayılı Kanunla değişik 64’üncü maddesinin 5. fıkrasında, bu Kanuna tabi gerçek ve tüzel 
kişilerin, 213 sayılı VUK’un defter tutma ve kayıt zamanıyla ilgili hükümleri ile aynı Kanunun 175. ve mükerrer 
257. maddelerinde yer alan yetkiye istinaden yapılan düzenlemelere uymak zorunda oldukları belirtilmiştir. Anılan 
fıkrada ayrıca, 6102 sayılı Kanunun defter tutma, envanter, mali tabloların düzenlenmesi, aktifleştirme, karşılıklar, 
hesaplar, değerleme, saklama ve ibraz hükümlerinin; 213 sayılı Kanun ile diğer vergi kanunlarının aynı hususları 
düzenleyen hükümlerinin uygulanmasına, vergi kanunlarına uygun olarak vergi matrahının tespit edilmesine ve 
buna yönelik mali tabloların hazırlanmasına engel teşkil etmeyeceği hükme bağlanmıştır.

1211 sayılı TCMB Kanunu’nun 60. maddesi, 6102 sayılı TTK’nın 6335 sayılı Kanunla değişik 64. maddesi hükümleri 
dikkate alınarak, TCMB’nin 213 sayılı VUK hükümlerine uygun olarak tutulmakta olan defter kayıtlarında yer alan 
43.042.566.850 TL’lik 2020 yılı dönem kârının aşağıdaki şekilde dağıtılması öngörülmüştür.

Tablo 3.4.2.21.1: Kâr Dağıtımı (1211 sayılı Kanun md. 60)

 2020 2019
Raporlanan dönem kârı (6102 sayılı TTK) 43.028.839.107 55.784.727.386
Raporlama düzeltme farkları -13.727.743 22.778.427
Dağıtıma tabi dönem kârı (213 sayılı VUK) 43.042.566.850 55.761.948.959
Vergi karşılıkları (-) 8.530.907.395 11.051.920.643

Kurumlar vergisi 8.530.907.395 11.051.920.643
Vergi karşılığı sonrası kâr 34.511.659.456 44.710.028.316
Diğer dağıtımlar (-) 4.317.708.905 5.600.488.157

1-İhtiyat akçeleri 4.304.256.535 5.576.194.746
2-Hissedarlar hissesi 3.000 3.000

İlk kâr hissesi 1.500 1.500
İkinci kâr hissesi 1.500 1.500

3-Temettü miktarı (Md.60/c) 13.449.370 24.290.411
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığına Aktarılacak Tutar 30.193.950.551 39.109.540.159

1211 sayılı TCMB Kanunu’nun 60. maddesinin son fıkrası çerçevesinde 2019 yılı kârından ayrılan ihtiyat akçesinin 
tamamı 5.576.194.745,87 TL kâra katılarak hissedarlara dağıtılacaktır.



3. Bölüm Finansal Tablolar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yıllık Faaliyet Raporu 2020

92

TL işlemleri içinde yer alan genel gider alt kalemleri bazında, TCMB tarafından son iki yılda yapılan harcamaların, 
2003 fiyatlarıyla reel dağılımı aşağıdaki gibidir: 

Tablo 3.5.1: Harcama Dağılımı (2003 Fiyatlarıyla)

2020 (TL) 2019 (TL) Değişim (%)
I- Personel Giderleri 289.567.993 259.012.130 12
II- Diğer Giderler 63.120.400 45.031.233 40
III- Banknot Tabı Giderleri 43.374.690 44.434.241 -2
TOPLAM 396.063.083 348.477.604 14

2020 yılında, 2019 yılına göre personel giderleri ve diğer giderler artarken, banknot tabı giderlerinde azalış 
gözlenmektedir. 

 Personel giderleri; aylıklar, yan ödemeler, sosyal güvenlik giderleri, sosyal yardımlar, sağlık harcamaları, eğitim 
giderleri, görev yollukları ve dış kaynak personel giderlerinden oluşmaktadır. 2019 yılında 3.890 olan personel 
sayısı, 2020 yılında yüzde 10 azalışla 3.515 olmuştur. Reel personel giderlerinde bir önceki yıla göre yüzde 12 
artış gözlenmektedir. Banka Meclisi, Para Politikası ve Denetleme Kurulu ile Yönetim Komitesi üyelerinden 
oluşan Banka üst yönetimine 2020 yılında brüt ücret olarak toplam 13.643.812 TL ödenmiştir.

 Diğer giderler; 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 40 oranında artmıştır. Bu artış 2020 yılında bir önceki 
yıla göre Sosyal İçerikli Giderler, Bakım ve Onarım Giderleri, Vergi, Resim ve Harç Giderleri ve Kira Giderleri 
kalemlerindeki artıştan kaynaklanmaktadır.

 Banknot tabı giderleri; 2020 yılında kurdaki yükselişe karşın banknot üretim miktarındaki azalış nedeniyle yüzde 
2 oranında azalmıştır.

TCMB, Kanunu ile kendisine verilen emisyon, para politikasının belirlenmesi, fiyat istikrarının sağlanması ve 
ülkenin döviz rezerv yönetimi gibi temel görevleri yerine getirmek ve teknolojik gelişmelerin de gerisinde 
kalmamak üzere, gerek cari gerekse yatırım harcamalarında azami tasarrufa özen göstererek bütçesini 
hazırlamaktadır.

3.5 Cari Bütçe Harcamalarına İlişkin Açıklamalar
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Bir anonim şirket olan TCMB’nin faaliyetlerinin denetimi, 1211 sayılı TCMB Kanunu’ndaki düzenlemeler 
doğrultusunda yapılmakta ve Banka içi ve dışı organlarca gerçekleştirilen denetimler olarak ikiye ayrılmaktadır.

İç Organlarca Gerçekleştirilen Denetim

TCMB Kanunu’nun 15. maddesi uyarınca Genel Kurul, Banka Meclisi tarafından verilen Yıllık Rapor ile Denetleme 
Kurulu Raporu’nu, Bankanın bilançosunu, kâr ve zarar hesaplarını tetkik eder ve karara bağlar. Genel Kurul, Banka 
Meclisini ve Denetleme Kurulunu ibra etmek suretiyle Bankanın yıllık faaliyetlerinin denetimini her yıl bu şekilde 
gerçekleştirir.

Denetleme Kurulu ise, Banka Kanunu’nun 24. maddesi uyarınca, Bankanın bütün muamele ve hesaplarını 
denetler; yıl sonunda hazırlayacağı raporu Genel Kurula sunar. Banka Kanunu’nun verdiği yetki çerçevesinde 
Denetleme Kurulu, mütalaalarını yazılı olarak Banka Meclisine bildirir ve bir kopyasını da Cumhurbaşkanlığına 
verir.

Bankanın mutat işlemlerinin denetim görev ve yetkisi, TCMB Teşkilat ve Görevleri Esas Yönetmeliği’nin 64. maddesi 
uyarınca Denetim Genel Müdürlüğüne verilmiştir.

Denetim Genel Müdürlüğü, 1211 sayılı Kanun ve diğer mevzuatın tanıdığı yetki ve görevler çerçevesinde, Bankanın 
birimleri, şubeleri ve temsilcilikleri ile Banka dışı kurumlar ve kuruluşlar nezdinde denetim yapmak; inceleme 
ve araştırmalarda bulunmak; gerektiğinde soruşturma yapmak ve danışmanlık faaliyetinde bulunmak görev ve 
yetkisini haizdir.

TCMB Denetim Yönetmeliği’nin 6. maddesine göre, denetim işlevleri dört tür faaliyetle yerine getirilir. Bunlar iç 
denetim, soruşturma, inceleme ve danışmanlık ile dış denetim faaliyetidir.

TCMB Denetim Yönetmeliği’nin 37. maddesine göre Bankanın bütün birimlerinde, şubelerinde ve temsilciliklerinde 
operasyonel denetim, finansal denetim, uygunluk denetimi ve bilişim teknolojileri denetimi türlerinden biri ya da 
birden fazlası bir arada yapılır.

Dış denetim faaliyeti kapsamında ise Türkiye’de faaliyet gösteren bankalar ve finansman şirketleri; ZK 
yükümlülüklerinin hesaplanmasının, azami ve ağırlıklı ortalama faiz/kâr zarara katılım oranları bildirimlerinin, 
değişken faizli mevduat ürünlerinin, mevduatların vade ve tür düzenlemesine uygunluklarının, değişken 
faizli konut finansmanı sözleşmelerinin yasal uygunluğunun, kredi kartı düzenlemesine aykırılık ve kredi kartı 
bildirimlerinin kontrolünün, ihracat reeskont kredisi taahhüt hesaplarının kapatılmasının, kredi kartı ve kredili 
mevduat hesaplarının, ilan edilen faiz oranlarının, fiilen uygulanan azami faiz oranı bildirimlerinin, KT ve MT 
formlarının mizan ile uyumunun ve IBAN uygulamalarının konuyla ilgili tebliğ, talimat ve genelgelerimize uygun 
olarak yapılıp yapılmadığı açısından denetlenmektedir. 2020 yılında 22 adet banka ve 4 adet finansman şirketi 
denetlenmiştir.

3.6 TCMB’de Denetim ve Denetim Raporları
3.6.1 TCMB’de Denetim
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2019 yılında 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik 
Para Kuruluşları Hakkında Kanun’da yapılan değişiklik ile ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları 
denetimi TCMB’ye verilmiş, 2020 yılında bu kuruluşlar nezdinde denetimlere başlanmış, 19 kuruluş nezdinde 
inceleme yapılmıştır. Söz konusu kuruluşların 6493 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uyup uymadıkları 
denetlenmektedir. Toplam 24 kuruluş nezdinde ise, MASAK’ın talebi ve Hazine ve Maliye Bakanının Onayı ile 
“Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Yükümlülüklere Uyum Denetimi” 
gerçekleştirilmiştir.

Denetim Genel Müdürlüğünde, 14 Başmüfettiş, 4 Başdenetçi, 27 Müfettiş, 1 Denetçi, 1 Bilişim Teknolojileri 
Denetçisi, 3 Yetkili Denetçi Yardımcısı, 2 Yetkili Bilişim Teknolojileri Denetçi Yardımcısı, 7 Denetçi Yardımcısı ve 
7 Bilişim Teknolojileri Denetçi Yardımcısı olmak üzere 66 adet denetim elemanı görev yapmaktadır. 

Denetim raporlarının sonuçlarına ilişkin gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını takip etmek amacıyla oluşturulan 
ve Banka Meclisi, Denetleme Kurulu ile Yönetim Komitesinin bilgilendirilmesini, gündemdeki konulara ilişkin 
görüşlerinin alınmasını amaçlayan “Denetim Bulgu Takip Sistemi” faaliyeti bu yıl Temmuz ve Aralık aylarında 
yapılmıştır.

Dış Organlarca Gerçekleştirilen Denetim

TCMB Kanunu’nun 42. maddesi uyarınca Başkan tarafından, Banka faaliyeti ile uygulanmış ve uygulanacak 
olan para politikası hakkında, her yıl Nisan ve Ekim aylarında Bakanlar Kuruluna rapor sunulmaktadır. Banka, 
faaliyetine ilişkin olarak yılda iki defa Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nu bilgilendirmektedir.

TCMB Kanunu’nun 42. maddesinin 2. fıkrasına göre; Banka, bilanço, kâr ve zarar hesaplarını bağımsız denetim 
kuruluşlarına denetlettirebilir. Uluslararası standartlarda faaliyet gösteren merkez bankalarının temel ilkeleri 
olan “şeffaflık” ve “hesap verme sorumluluğu” çerçevesinde en etkin araçlardan biri olarak görülen bağımsız dış 
denetim uygulamalarına 2000 yılında başlanmış olup, her yıl yapılan bağımsız denetimlerin sonucunda hazırlanan 
raporlar TCMB Genel Ağ sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyurulmaktadır.

Yukarıda belirtilen denetimlerin yanı sıra; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, T.C. Sayıştay 
Başkanlığı, bazı Bakanlıklar ve yetkili diğer kamu otoriteleri, gerek görülen durumlarda, kendi görev alanlarına 
giren konularda, denetim elemanları aracılığıyla TCMB’de denetim yapabilirler.
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A.Ş.
2020
SEKSENDOKUZUNCU HESAP YILINA AİT DENETLEME KURULU RAPORU

Bankanın 2020 Yılı Hesap Dönemine ilişkin faaliyet ve sonuçları, Kurulumuzca ilgili mevzuat hükümleri 
çerçevesinde incelenmiştir.

1. İdare Merkezi ve Şubelerde yapılan yıl sonu envanter sayımları ile Kurulumuzca hesap dönemi içerisinde yapılan 
denetleme ve sayımlarda; altın mevcudunun, yedek depolarda ve servis kasalarında bulunan banknot, efektif, 
madeni para ve kıymetli evrakın muhasebe kayıtları ile envanter tutanakları arasında uygunluğun sağlandığı ve söz 
konusu kıymetlerin yönetmeliklere ve talimatlara uygun olarak muhafaza edildiği,

2. Banka hesaplarının, muhasebe kayıtları ile yapılan mutabakatlarının incelenmesinde; kayıtların zamanında, 
düzenli, doğru ve mevzuata uygun olarak tutulduğu, bu kapsamdaki Banka işlemlerinde Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası Kanunu hükümlerine aykırı bir duruma rastlanmadığı,

3. 31.12.2020 tarihi itibarıyla düzenlenmiş bulunan Bilanço ile 01.01.2020–31.12.2020 hesap dönemini kapsayan 
Gelir Tablosunun Türk Ticaret Kanunu’na ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’na uygun olarak 
hazırlandığı,

4. Mali Tabloların Bankanın 31.12.2020 tarihindeki mali durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine 
ilişkin faaliyet sonucunu, Türkiye’de yürürlükte bulunan mevzuata ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu 
hükümlerine uygun olarak doğru, gerçek ve açık bir şekilde gösterdiği, 

5. Hesap dönemi içerisinde Banka Meclisince alınan kararlar, muhalefet şerhleri ve çekimser oyların incelenmesi 
neticesinde; yapılacak bir işlemin bulunmadığı,

6. Banka tarafından açılmış bulunan hukuki sorumluluk davasına ilişkin yargılama sürecinin devam etmekte 
olduğu,

Kurulumuzca tespit olunmuştur.

Sonuç olarak; 31.12.2020 tarihli “Bilanço” ile “Gelir Tablosu”nu Genel Kurul’un onayına saygılarımızla arz ederiz.

Ankara, 03/03/2021

 Mehmet BABACAN  Mehmet KAYA
 Denetleme Kurulu Üyesi  Denetleme Kurulu Üyesi 

 

 Hayrettin KURT Suat SARIGÜL
 Denetleme Kurulu Üyesi Denetleme Kurulu Üyesi

3.6.2 TCMB Denetleme Kurulu Raporu
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. 
Banka Meclisi’ne
Ankara

A) Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi

Görüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş.’nin (“Banka”) 31 Aralık 2020 tarihli bilançosu ile aynı tarihte sona eren 
hesap dönemine ait; kar veya zarar tablosu, özkaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe 
politikalarının özeti de dahil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal tablolarını denetlemiş 
bulunuyoruz.

Görüşümüze göre ilişikteki finansal tablolar, Banka’nın 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı 
tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası Kanunu’na ve ilgili mevzuata (Not I. A. (2)) uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde 
sunmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim Uluslararası Denetim Standartlarına (UDS’lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu 
Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız 
Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Finansal tabloların bağımsız 
denetimiyle ilgili olarak, Muhasebe Meslek Mensupları için Uluslararası Etik Standartları Kurulu tarafından 
yayımlanan Meslek Mensupları için Etik Kurallar (“Etik Kurallar”) ile birlikte finansal tabloların bağımsız denetimi 
için Türkiye’de geçerli olan etik kurallara uygun olarak Banka’dan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Söz konusu 
hükümler uyarınca etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında 
elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak 
oluşturduğuna inanıyoruz.

Diğer Husus

Banka’nın 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının tam kapsamlı 
denetimi başka bir bağımsız denetim şirketi tarafından gerçekleştirilmiş olup, söz konusu bağımsız denetim şirketi 
27 Şubat 2020 tarihli tam kapsamlı denetim raporunda olumlu görüş bildirmiştir.

Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları

Banka yönetimi; finansal tabloların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’na ve ilgili mevzuata (Not I. A. 
(2)) uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli 
yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur. 

Finansal tabloları hazırlarken yönetim; Banka’nın sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin değerlendirilmesinden, 
gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Genel Kurul’un Banka’yı tasfiye etme ya da ticari faaliyeti 
sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını kullanmaktan sorumludur. 

Üst yönetimden sorumlu olanlar, Banka’nın finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.

3.6.3 TCMB Kanunu’na ve İlgili Mevzuata Uygun Olarak Düzenlenmiş 
Bağımsız Denetim Raporu*
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Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır: 

Amacımız, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip içermediğine ilişkin 
makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu düzenlemektir. UDS’lere uygun 
olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, 
var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı 
olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları 
ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir. 

UDS’lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca mesleki 
muhakememizi kullanmakta ve mesleki şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca:

 Finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskleri belirlenmekte ve değerlendirilmekte; bu 
risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşkil 
edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. (Hile; muvazaa, sahtekarlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe 
aykırı beyan veya iç kontrol ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe 
riski, hata kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir.) 

 Banka’nın iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma uygun denetim 
prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir. 

 Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe tahminlerinin ve ilgili 
açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir. 

 Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak, Banka’nın sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe 
oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı hakkında ve yönetimin 
işletmenin sürekliliği esasını kullanmasının uygunluğu hakkında sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin 
mevcut olduğu sonucuna varmamız halinde, raporumuzda, finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat 
çekmemiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz 
gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına 
dayanmaktadır. Bununla birlikte, gelecekteki olay veya şartlar Banka’nın sürekliliğini sona erdirebilir. 

 Finansal tabloların, açıklamalar dahil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu tabloların, 
temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde yansıtıp yansıtmadığı 
değerlendirilmektedir. 

Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dahil olmak üzere, 
bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst yönetimden sorumlu 
olanlara bildirmekteyiz.

Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiş 
bulunmaktayız. Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer hususlar ile varsa, 
ilgili önlemleri üst yönetimden sorumlu olanlara iletmiş bulunmaktayız.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Yaşar Bivas, SMMM
Sorumlu Denetçi

12 Şubat 2021
İstanbul, Türkiye

(*) Raporun tam metni www.tcmb.gov.tr adresinde Banka Hakkında/Kurumsal Yapı/Bağımsız Denetim Raporları altında yer 
almaktadır.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. 
Banka Meclisi’ne
Ankara

Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi 

Görüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş.’nin (“Banka”) 31 Aralık 2020 tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte 
sona eren hesap dönemine ait; kâr veya zarar tablosu, diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynaklar değişim tablosu 
ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dâhil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından 
oluşan finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre ilişikteki finansal tablolar, Banka’nın 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı 
tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Uluslararası Finansal Raporlama 
Standartları’na (“UFRS”) uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Uluslararası Denetim Standartlarına (“UDS”) uygun olarak yürütülmüştür. Bu 
standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız 
Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Uluslararası Meslek Mensupları 
Etik Standartları Kurulu tarafından yayımlanan meslek mensupları için etik kurallara (“Etik Kurallar”) uygun 
olarak Banka’dan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar uyarınca etiğe ilişkin diğer sorumluluklar 
da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, 
görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Diğer Husus

Banka’nın 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının tam kapsamlı 
denetimi başka bir bağımsız denetim şirketi tarafından gerçekleştirilmiş olup, söz konusu bağımsız denetim şirketi 
27 Şubat 2020 tarihli tam kapsamlı denetim raporunda olumlu görüş bildirmiştir.

3.a. no’lu finansal tablolara ilişkin notta belirtildiği üzere, ilişikteki finansal tablolarda sunulan ABD Doları (“USD”) 
tutarlar, Türk Lirası tutarları üzerinden, finansal durum tablosu için 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihlerindeki Banka 
tarafından açıklanan resmi USD alış kurları, kâr veya zarar tablosu için ise Banka tarafından açıklanan 2020 ve 
2019 yılları günlük resmi alış kurlarından hesaplanan ortalama kurlar kullanılarak hesaplanmış olup, bu finansal 
tabloların bir parçası değildir.

Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları

Banka yönetimi; finansal tabloların UFRS’lere uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde 
sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç 
kontrolden sorumludur.

Finansal tabloları hazırlarken yönetim; Banka’nın sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin değerlendirilmesinden, 
gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Genel Kurul’un Banka’yı tasfiye etme ya da ticari faaliyeti 
sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını kullanmaktan sorumludur.

Üst yönetimden sorumlu olanlar, Banka’nın finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.

3.6.4 UFRS’ye Göre Düzenlenmiş Bağımsız Denetim Raporu*
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Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır:

Amacımız, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli bir yanlışlık içerip içermediğine ilişkin 
makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu düzenlemektir. UDS’lere uygun 
olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, 
var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı 
olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu finansal tablolara istinaden 
alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir.

UDS’lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca mesleki 
muhakememizi kullanmakta ve mesleki şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca:

 Finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskleri belirlenmekte ve değerlendirilmekte; bu 
risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşkil 
edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. (Hile; muvazaa, sahtekârlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe 
aykırı beyan veya iç kontrol ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe 
riski, hata kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir.)

 Banka’nın iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ancak duruma uygun denetim 
prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir.

 Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ve yapılan muhasebe tahminlerinin ve ilgili 
açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir.

 Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak Banka’nın sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe 
oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı hakkında ve yönetimin 
işletmenin sürekliliği esasını kullanmasının uygunluğu hakkında sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin 
mevcut olduğu sonucuna varmamız halinde, raporumuzda, finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat 
çekmemiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz 
gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına 
dayanmaktadır. Bununla birlikte, gelecekteki olay veya şartlar Banka’nın sürekliliğini sona erdirebilir.

 Finansal tabloların, açıklamalar dâhil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu tabloların 
temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde yansıtıp yansıtmadığı 
değerlendirilmektedir.

Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dâhil olmak üzere, 
bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst yönetimden sorumlu 
olanlara bildirmekteyiz.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Yaşar Bivas, SMMM
Sorumlu Denetçi

19 Şubat 2021
İstanbul, Türkiye

(*) Raporun tam metni www.tcmb.gov.tr adresinde Banka Hakkında/Kurumsal Yapı/Bağımsız Denetim Raporları altında yer 
almaktadır.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası - Güncel İletişim Bilgileri
İdare Merkezi

Hacı Bayram Mahallesi
İstiklal Caddesi No: 10
06050 Ulus Altındağ / Ankara
(312) 507 5000
iletisimbilgi@tcmb.gov.tr

Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü

Emniyet Mahallesi
Dögol Caddesi No: 14
06560 Beşevler Yenimahalle/Ankara
(312) 296 8000
banknot.matgm@tcmb.gov.tr

Finansal İnovasyon Genel Müdürlüğü

Fenerbahçe Mahallesi 
Atlıhan Sk. No: 30/A 
34726 Fenerbahçe 
Kadıköy / İstanbul
(216) 542 31 00

T.C. Dışişleri Bakanlığı Nezdinde Ekonomi Müşavirlikleri

Frankfurt, 
Almanya

+49 69 298 01 100
+49 69 298 01 103 Mainzer Landstrasse 47 60329 Frankfurt am Main GERMANY

Londra, İngiltere +44 20 722 09 590 Alpha House 1st Floor, 24a Lime Street, London EC3M 7HJ
UNITED KINGDOM

New York, ABD +1 212 682 87 17-18 Turkish Consulate General of New York Office of Economic Counselor 
605 3rd Avenue, 30th Floor, 10158 New York USA

Washington, ABD +1 202 904 00 80 2525 Massachusetts Avenue, N.W. Washington D.C. 20008 USA

Pekin, Çin +86 1065321715/187 Embassy of the Republic of Turkey 9 Dong Wu Jie, San li Tun 100600 
Beijing/P.R.CHINA

Tokyo, Japonya +81 3 3470 2395 Turkish Embassy Economic Section 2-33-6 Jingumae, 
Shibuya-ku, Tokyo 150-0001 JAPAN 

Doha, Katar +974 40390500
Embassy of the Republic of Turkey Economic Office, Office A 40 Floor, 
Tornado Tower, P.O. Box: 1977, Al Katifiya Zone 66, Al Rabwa Street, 
310 Diplomatic Area, Dafna Doha-QATAR

Kuala Lumpur, 
Malezya +60 3 2030 0100 Kuala Lumpur Büyükelçiliği Menara Tan & Tan, Level 18, 

207 Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur, MALAYSIA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası - Güncel İletişim Bilgileri
Şubeler Telefon Adres

Adana Şubesi (322) 352 03 50 Tepebağ Mahallesi Abidinpaşa Caddesi No: 31/A  
01010 Seyhan / Adana

Ankara Şubesi (312) 507 50 00 Hacı Bayram Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 4 
06050 Ulus Altındağ / Ankara

Antalya Şubesi (242) 248 75 46 Kültür Mahallesi Hürriyet Caddesi No: 46  
Kepez / Antalya

Bursa Şubesi (224) 224 34 50 Santral Garaj Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi No: 94 
16200 Osmangazi / Bursa

Denizli Şubesi (258) 265 27 67 Sırakapılar Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 90/A 
20010 Merkezefendi / Denizli

Diyarbakır Şubesi (412) 224 61 94 İskenderpaşa Mahallesi İnönü Caddesi No: 33  
21300 Sur / Diyarbakır

Edirne Şubesi (284) 213 97 00 Çavuşbey Mahallesi Hükümet Caddesi No: 17 
22020 Edirne

Erzurum Şubesi (442) 213 54 63 Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Orhan Şerifsoy Caddesi No: 42 
25100 Yakutiye / Erzurum

Eskişehir Şubesi (222) 230 39 90 Arifiye Mahallesi Müftülük Sokak No: 2  
26010 Odunpazarı / Eskişehir

Gaziantep Şubesi (342) 230 36 80 İncilipınar Mahallesi Kamil Ocak Caddesi No: 5  
27090 Şehitkamil / Gaziantep

İskenderun Şubesi (326) 613 15 87 Çay Mahallesi Ulu Camii Caddesi Merkez Bankası Sit. No: 1/1  
31300 İskenderun / Hatay

İstanbul Şubesi (212) 251 80 00 Arapcami Mahallesi Bankalar Caddesi No: 13  
34421 Karaköy Beyoğlu / İstanbul

İzmir Şubesi (232) 482 00 35 Konak Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No: 3  
35250 Konak / İzmir

İzmit Şubesi (262) 322 05 00 Kemalpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 36  
41200 İzmit / Kocaeli

Kayseri Şubesi (352) 221 14 95 Tacettinveli Mahallesi İnönü Bulvarı No: 70 
38150 Melikgazi / Kayseri

Konya Şubesi (332) 353 17 10 Şems-i Tebrizi Mahallesi Mevlana Caddesi No: 25 
42030 Karatay / Konya

Malatya Şubesi (422) 212 90 00 İnönü Mahallesi İnönü Caddesi No: 186  
44070 Yeşilyurt / Malatya

Mersin Şubesi (324) 238 83 15 Camişerif Mahallesi İstiklal Caddesi No: 25/A  
33060 Akdeniz / Mersin

Samsun Şubesi (362) 431 46 40 Kale Mahallesi Kazımpaşa Caddesi No: 26  
55030 İlkadım / Samsun

Trabzon Şubesi (462) 230 25 80 Toklu Mahallesi Devlet Sahilyolu Caddesi No: 357  
61040 Ortahisar / Trabzon

Van Şubesi (432) 214 14 55 Şerefiye Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No: 57 
65100 İpekyolu / Van
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