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Özet: Bu notta, para politikası stratejisi olarak enflasyon 
hedeflemesi uygulayan 22 ülkenin hesap verme mekanizması 
incelenmiş; bu mekanizmanın işleyişinin, gerek sıklığı gerekse 
içeriği bakımından farklılıklar arz ettiği tespit edilmiştir. Türkiye 
örneğine bakıldığında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 
hesap verebilirlik ilkesinin gereklerini yerine getirdiği 
görülmektedir. 

 
Abstract: This note investigates the accountability mechanism in 
22 inflation targeting countries and states that the functioning of 
this mechanism exhibits differences in terms of its frequency and 
content. Considering the case of Turkey, it has been explored that 
the Central Bank of Turkey fulfills all the requirements of 
accountability principle. 

 

Para politikasının yürütülmesi ve performansı ile 
ilgili olarak kamuoyunun, hükümetin ya da 
parlamentonun zamanında ve doğru bir şekilde 
bilgilendirilmesi, enflasyon hedeflemesi rejiminin 
başarısının temel gerekliliklerinden biridir. Hesap 
verebilirlik olarak adlandırılan bu faaliyet, enflasyon 
hedeflemesinin önkoşullarından olan merkez 
bankasının araç bağımsızlığının da bir gereğidir. 
Hesap verebilirlik, tanımı gereği iletişim politikası ve 
şeffaflık ilkesi ile birbirini tamamlayan, iç içe geçmiş 
bir süreçtir. Hesap verebilirlik, etkin bir iletişim 
politikası ve şeffaflıkla birlikte, para politikası 
uygulamaları ve enflasyon görünümüne ilişkin 
belirsizlikleri azaltarak ekonomik birimlerin önlerini 
daha iyi görmelerini ve bekleyişlerini hedefler 
doğrultusunda şekillendirmelerini sağlamaktadır.  

Böylece, merkez bankaları, para politikasını orta 
vadeli bir bakış açısıyla oluşturabilmekte, politik 
baskılardan bağımsız ve itibarlı bir kurum olarak 
para politikasını en etkin şekilde yürütebilmektedir.  

Enflasyon hedeflemesi uygulayan ülkelere 
bakıldığında, hesap verme mekanizmasının 
işleyişinin, gerek sıklığı gerekse içeriği bakımından 
farklılıklar gösterdiği görülmektedir. Yasal olarak 
hesap verme sorumluluğunun genellikle dönemsel 
rapor ve sunumlar ile yerine getirilmesi 
beklenmektedir. Uygulamada da daha çok, para 
politikası performansının ve görünümün 
değerlendirildiği dönemsel rapor ve sunumlar 
yoluyla hükümetin ve kamuoyunun bilgilendirildiği 
görülmektedir. Politika hedeflerine ulaşılamaması 
durumunda merkez bankası başkanının görevden 
alınmasının mümkün olduğu bir yasal çerçeve ise 
sadece Yeni Zelanda’da mevcuttur. Ancak, bu ülkede 
enflasyon hedeflemesine geçildiği 1990 yılından 
bugüne kadar, enflasyonun zaman zaman hedef 
aralığının üzerinde ya da altında seyretmesine 
rağmen, hiç bir dönemde bu yola başvurulmadığı 
görülmektedir. 

Bu notta, para politikası stratejisi olarak enflasyon 
hedeflemesi uygulayan 22 ülkenin uygulamaları 
incelenmiş ve en yaygın hesap verme araçları aşağıda 
başlıklar halinde sıralanmıştır (Tablo1): 
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Hükümetin, ilgili bakanların, parlamentonun 
ve/veya parlamentodaki ilgili komitelerin özel 
raporlar ya da sözlü sunumlar yoluyla 
bilgilendirilmesi: İncelenen ülkelerin hemen hemen 
tamamı kanunen siyasi otoriteye ve/veya 
parlamentoya para politikası uygulamaları, sonuçları, 
enflasyon görünümü ve ileriye yönelik stratejileri ile 
ilgili bilgi vermekle yükümlü kılınmıştır. Bu 
yükümlülük genellikle belli aralıklarla hazırlanan 
özel bir raporun ilgili mercilere gönderilmesi 
şeklinde yerine getirilirken, bazı ülkelerde, merkez 
bankası başkanının ve üst yönetiminin bir sunum 
yapması ve soruları cevaplaması şeklinde de yerine 
getirilebilmektedir (Örneğin: Avustralya, İsveç, 
Güney Afrika, Kanada, Macaristan, Norveç, Şili, 
Türkiye). Uygulamada, sıklık ve nitelik bakımından 
kanunen gerekli olandan daha sık bilgilendirme 
olduğu ya da zorunlu olmamakla birlikte sunum 
yapıldığı görülebilmektedir (Örneğin: Avustralya, 
Macaristan, Norveç)1. 

Periyodik Enflasyon / Para Politikası Raporu : Bu 
rapor, genellikle enflasyon hedeflemesi rejiminin 
temel iletişim aracı olarak kabul edilmekte ve hesap 
verme mekanizmasının en yaygın aracı olarak 
görülmektedir. İncelenen ülkelerin çoğunda üçer 
aylık dönemler itibarıyla yayımlanan ve enflasyon 
gelişmeleri, para politikası tepkisi ve ileriye yönelik 
enflasyon tahminlerinin yer aldığı bu raporlar, bazı 
ülkelerde hükümete ve/veya parlamentoya da 
sunulmaktadır (Örneğin: Endonezya, İngiltere, İsrail, 
Kanada, Kore, Yeni Zelanda). 

Yıllık rapor : Yıllık rapor, genellikle bankanın o yıl 
içindeki finansal ve para politikası faaliyetlerini, 
performansını, bilanço ve diğer finansal tabloları ile 
denetleme raporlarını içerecek şekilde hazırlanmakta 
ve yayımlanmaktadır. İncelenen ülkelerin çoğunda, 
yıllık rapor kanuni hesap verme yükümlülüğünün bir 
parçası olarak siyasi otoriteye ya da parlamentoya da 
sunulmaktadır (Örneğin: Avustralya, Endonezya, 

                                            1 Avustralya ve Macaristan’da yılda iki kez, Norveç’te bir kez Merkez 
Bankası Başkanı ve üst düzey yöneticileri Parlamentodaki ilgili komiteye 
sunum yapmaktadır.  
 
 

Filipinler, İngiltere, İsrail, İsveç, Kanada, Meksika, 
Norveç, Romanya).  

Para politikası karar toplantılarına ilişkin toplantı 
tutanakları : Ülkelerin büyük bir çoğunluğunda, 
önceden açıklanmış bir takvim çerçevesinde yapılan 
para politikası karar toplantılarından hemen sonra 
faiz kararları kısa gerekçesiyle birlikte 
açıklanmaktadır. Ancak incelenen ülkelerin yarısına 
yakınında detaylı toplantı tutanakları 
yayımlanmamaktadır. “Toplantı tutanağı” adı ile 
yayımlanan dokümanlarda ise genellikle toplantıda 
ele alınan konuların özeti, faiz kararının arkasında 
yatan nedenler ve bazen karar olma organını 
oluşturan üyelerin bireysel görüşleri 
yayımlanmaktadır.  

Enflasyon hedefinden önemli bir sapma olması 
durumunda açıklama yapmaya yönelik özel 
raporlar : İncelenen ülkelerden yalnızca altı 
tanesinde enflasyonun hedeften belirli bir oranda 
sapması durumunda ayrı bir rapor yayımlama 
yükümlülüğü vardır (Brezilya, Endonezya, Filipinler, 
İngiltere, İzlanda, Türkiye). Bu rapor, genel olarak 
hükümete hitaben yazılan ve kamuoyu ile de 
paylaşılan  bir “açık mektup” niteliğinde olmakta ve 
enflasyonun hedeften sapmasının nedenleri, para 
politikası tepkisi, enflasyonun hedefe tekrar 
yakınsaması için alınan ve alınması gereken önlemler 
ile ne zaman hedefe yakınsanacağına dair bilgileri 
içermektedir. Ancak, ayrı bir rapor hazırlanmıyor 
olması hedeften sapmaya ilişkin açıklamanın 
yapılmadığı şeklinde yorumlanmamalıdır. Ülkeler, 
konuya ilişkin açıklamayı genellikle enflasyon/para 
politikası raporlarında ya da yıllık raporlarında 
yapmaktadırlar. 

Türkiye Uygulaması 

Türkiye’de para politikası uygulamaları ve 
sonuçlarına ilişkin hesap verme sorumluluğu Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 42.  
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maddesi ile düzenlenmiştir. Bu maddede “Başkan 
tarafından, Banka faaliyetleri ile uygulanmış ve 
uygulanacak olan para politikası hakkında her yıl 
nisan ve ekim aylarında Bakanlar Kuruluna rapor 
sunulur. Banka, faaliyetlerine ilişkin olarak, yılda iki 
defa Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe 
Komisyonunu bilgilendirir. Banka, para politikası 
hedefleri ve uygulamalarına ilişkin dönemsel 
raporlar hazırlar ve kamuoyuna duyurur. Banka,  

belirlenen hedeflere ilan edilen sürelerde 
ulaşılamaması ya da ulaşılamama olasılığının ortaya 
çıkması  halinde,  nedenlerini  ve alınması gereken 
önlemleri Hükümet’e yazılı olarak bildirir ve 
kamuoyuna açıklar” hükmü yer almaktadır. Bu 
bağlayıcı hüküm doğrultusunda, Merkez Bankası, 
hesap verebilirlik ilkesinin gereklerini yukarıda sözü 
geçen iletişim araçlarının tamamını kullanmak 
suretiyle yerine getirmektedir (Tablo 1). 

 
 

TABLO 1. HESAP VERME MEKANİZMALARI 

 

Enflasyon 
Raporu/Para 

Politikası 
Raporu 

Hükümetin / 
Parlamentonun  
Bilgilendirilmesi 

Para 
Politikası 

Karar Alma 
Toplantısı 
Özetlerinin  
Açıklanması

Yıllık 
Rapor  Hedefin Aşılması Durumunda Özel Rapor Hazırlanması 

Avustralya Yılda 4 kez Bilgilendirme 
yükümlülüğü var ✓ ✓ - 

Brezilya Yılda 4 kez Bilgilendirme 
yükümlülüğü var ✓ ✓ Hedef aşıldığında takip eden yılın Ocak veya Şubat ayında  

Maliye Bakanı’na mektup yazılıyor. 
Çek 

Cumhuriyeti Yılda 4 kez Yılda en az 2 kez ✓ ✓ - 

Endonezya Yılda 4 kez  Yılda 1 kez Açıklanmıyor

✓ Hedef aşıldığında takip eden yılın Şubat ayına kadar  
Hükümet'e açıklayıcı bir rapor veriliyor. Daha sonra  
Hükümet ve Banka bir açık oturum düzenleyerek  
Parlamento'ya bu konuda sunuş yapıyor.  

Filipinler Yılda 4 kez Yılda 4 kez ✓ ✓ Hedef aşıldığında takip eden yılın Ocak ayı içerisinde  
Devlet Başkanı’na mektup yazılıyor. 

Güney Afrika Yılda 2 kez Yılda 1 kez ✓ ✓ - 

İngiltere Yılda 4 kez  Yılda 3 kez ✓ 
✓ 

Hedef aşıldığında o ay Maliye Bakanı’na açık mektup 
yazılıyor. 
Birbirini izleyen aylarda hedef aşılsa bile, yeni bir mektubun  
yazılması için en az 3 ay geçmesi gerekiyor. 

İsrail  Yılda 4 kez Gerekli 
görüldüğünde ✓ ✓ - 

İsveç Yılda 3 kez 1 Yılda 2 kez ✓ ✓ - 
İzlanda Yılda 2 kez2 - ✓ ✓ Hedef aşıldığında o ay Hükümet'e rapor yazılıyor. 
Kanada Yılda  2 kez2 Yılda 2 kez Açıklanmıyor ✓ - 

Kolombiya Yılda  4 kez Yılda 2 kez ✓ - - 
Güney Kore Yılda  2 kez Yılda en az 2 kez ✓ ✓ - 
Macaristan Yılda  2 kez2 Yılda 1 kez ✓ ✓ -3 

Meksika Yılda  4 kez Yılda 3 kez Açıklanmıyor ✓ - 

Norveç Yılda  3 kez Gerekli 
görüldüğünde Açıklanmıyor ✓ - 

Peru Yılda 4 kez Bilgilendirme 
yükümlülüğü var Açıklanmıyor ✓ - 

Polonya Yılda  3 kez Yılda 1 kez ✓ ✓ - 
Romanya Yılda  4 kez - Açıklanmıyor ✓ - 

Şili Yılda  3 kez Bilgilendirme 
yükümlülüğü var ✓ ✓ - 

Tayland Yılda  4 kez Yılda 2 kez Açıklanmıyor ✓ - 

TÜRKİYE Yılda 4 kez Yılda 2 kez ✓ ✓ Hedef aşıldığında takip eden yılın Ocak ayı içerisinde  
Hükümete bir mektup yazılıyor. 

Yeni Zelanda Yılda 4 kez Yılda 4 kez Açıklanmıyor ✓ - 
Kaynak:  Ülke merkez bankalarının web sayfaları. 
1- Ek olarak yılda üç kez Raporun güncellemesi yayımlanıyor. 2- Ek olarak yılda iki kez Raporun güncellemesi yayımlanıyor. 3- Hükümet ve 
Merkez Bankası arasında yapılan  anlaşmaya göre, Merkez Bankası her yıl Şubat ayında önceki yılın enflasyon performansına ilişkin bir basın 
duyurusu yayımlamakla yükümlü. 
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Ayrıca, Enflasyon Raporu, Başkan tarafından 
Banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları 
hakkında Bakanlar Kurulu’na ve TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyonu’na yılda iki defa yapılan sunumlar, 
Yıllık Rapor, her ay açıklanan Para Politikası Kurulu 
toplantı özetleri, her ay enflasyon verilerinin 
açıklanmasını takip eden iş günü içinde yayımlanan 
Fiyat Gelişmeleri Raporu, yılda iki kez yayımlanan 
Finansal İstikrar Raporu, Merkez Bankası 
yetkililerinin yurt içi ve yurt dışı toplantılarda 
yaptıkları sunum ve konuşmalar da kamuoyunun 
bilgilendirilmesinde önemli rol oynamakta ve hesap 
verebilirlik ilkesine hizmet etmektedir. 

Öte yandan, enflasyon hedefinden sapma olması 
durumunda hesap verme mekanizmasının nasıl 
işleyeceği konusundaki uygulama detayları Merkez 
Bankası’na bırakılmıştır. Bu doğrultuda Merkez 
Bankası, hedef etrafında belirsizlik aralığı 
oluşturmakta ve enflasyonun bu aralığın dışında 
gerçekleşmesi durumunda hesap verme 
mekanizmasını devreye sokmaktadır. Enflasyon 
hedeflemesi rejiminin ilk üç yıllık döneminde, 
Merkez Bankası, IMF program şartlılığının da bir 
gereği olarak, üçer aylık dönemler itibarıyla hedef ile 
uyumlu enflasyon patikası ve bu patika etrafında bir 
belirsizlik aralığı oluşturmuş ve enflasyonun 
herhangi bir dönemde bu belirsizlik aralığının dışına 
çıkması durumunda sapmanın nedenlerini ve bu 
sapmalara karşı alınan politika önlemlerini, 
hükümete hitaben yazmış olduğu açık mektuplar ile 
açıklamış ve bu metinleri kamuoyu ile de 
paylaşmıştır. 

Merkez Bankası’nın 16 Aralık 2008 tarihli “2009 
Yılında Para ve Kur Politikası” başlıklı duyurusunda 
da yer aldığı üzere, 2009 yılı için de üçer aylık 
dönemler itibarıyla hedefle uyumlu patika

ve etrafında simetrik belirsizlik aralığı 
oluşturulmuştur. Üçer aylık dönemler sonu itibarıyla 
enflasyonun, yıl içinde belirsizlik aralığının dışında 
kalması durumunda bunun nedenlerinin ve hedefe 
tekrar ulaşılması için alınması gereken önlemlerin üç 
ayda bir yayımlanmakta olan Enflasyon Raporu 
aracılığıyla açıklanacağı, yıl sonu itibarıyla belirsizlik 
aralığının dışında kalması durumunda ise Hükümet’e 
ayrıca ayrıntılı bir mektup yazılacağı da belirtilmiştir. 
Böylece, enflasyon hedeflemesi rejiminin temel 
iletişim aracı olan Enflasyon Raporu aynı zamanda 
hesap verme mekanizmasının da temel araçlarından 
bir tanesi haline getirilmiştir. 

Referanslar: 

T.C.M.B., "2009 Yılında Para ve Kur Politikası", 16 
Aralık 2008. 
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