
Türkiye’de hemen herkes, 1 kuruşun piya-
sada bulunmadığını, bu nedenle de kulla-
nılmadığını düşünmektedir. Bu, halkın 1 
kuruşa olan talebinin düşük olmasını açık-
layan nedenlerden biri olarak görülmekte-
dir. 
Diğer önemli bir neden ise halkın davranış 
kalıbıdır. Türkiye’de kişi başına gelir, ge-
lişmiş ülkelere göre nispeten düşük olsa 
da, 1 kuruş, halk tarafından ‘değersiz’ gö-
rüldüğü için çekimser bir yaklaşımla çoğu 
zaman alışverişlerde para üstü olarak is-
tenilmemektedir. Diğer taraftan, alışve-
rişlerde, yine özellikle 1 kuruşların satıcılar 
tarafından para üstü olarak verilmediği 
gözlenmektedir. 
Sonuç olarak, alışverişlerde para üstü ko-
nusunda alıcı ve satıcı davranışları birbirini 
besler bir süreç yaratarak, 1 kuruşların piya-
sada neredeyse ‘görünmez’ hale gelmesi-
ne ve hatta vatandaşlar arasında tedavül-
den kalktığı inancının yaygınlaşmasına yol 
açmaktadır. Bu nedenle, piyasada madeni 
para dağıtımından sorumlu olan Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası stoklarında, 
talep yetersizliği nedeniyle 2013 yılı Mart 
sonu itibarıyla dolaşıma çıkmayan 8,5 mil-
yon adet 1 kuruş bulunması şaşırtıcı gele-
bilecektir (Grafik 3).  
Gerçekten de piyasadaki madeni paralar 
içinde en az düzeyde yer tutsa da 1 ku-
ruşlar halen tedavülde bulunmaktadır. 1 
kuruş, piyasaya çıktığı 1 Ocak 2009’dan 
Mart 2013 sonuna kadar yaklaşık 67 mil-
yon adet basılmıştır. Merkez Bankası ta-

rafından yürütülen, tasar-
ruf bilincinin artırılması 

ve kuruş kullanımının 
ö z e n d i r i l m e s i n e 
yönelik faaliyetler 
kapsamında, ma-

deni para basma 
yetkisini elinde 

bulunduran                               

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine 
Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matba-
ası Genel Müdürlüğü tarafından, 2013 yılı 
Nisan ayı içinde yaklaşık 21 milyon adet 
daha basılarak, 1 kuruş adedi 87 milyon 
adede ulaşmıştır.  Yine de, piyasadaki top-
lam madeni para içinde en az yeri 1 kuruş 
tutmaktadır. Diğer madeni para kupürle-
rine gelince, adet olarak piyasada sırasıyla 
en fazla 10 kuruş, 5 kuruş, 1 TL, 25 kuruş ve 
50 kuruş bulunmaktadır (Tablo 1). 
Seçilmiş Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldı-
ğında Türkiye’de emisyon içinde madeni 
paranın payı oldukça düşük seviyededir. 
Madeni para/emisyon oranına bakıldığın-
da, Norveç’te yüzde 11,  Danimarka’da yüz-
de 10, İspanya, İsviçre ve Finlandiya’da yüz-
de 5, Fransa ve İtalya’da yüzde 3 düzeyinde 
iken, Türkiye’de söz konusu oran yüzde 
1,7’dir (Grafik 4). Buna göre, ülkemizde ma-
deni para oldukça az kullanılırken, söz ko-
nusu ülkeler nispeten yüksek kişi başı milli 
gelirleriyle madeni paralarına daha fazla 
sahip çıkmaktadırlar. Madeni para/emis-
yon oranının Almanya ve Türkiye’de aynı 
seviyede olduğu görülmektedir. Özellikle 

kriz ortamında ekonomisi 
güçlü olan 

Almanya’nın diğer Avrupa ülkelerine göre 
daha az riskli görülmesi nedeniyle ülkeye 
yüksek para akışı emisyonu artırmakta ve 
madeni paranın payının düşük çıkmasına 
neden olmaktadır.
Türkiye’de madeni paranın nispeten az 
kullanılmasının en önemli etkisi, nakit 
alışverişlerde, fiyatların yukarı yönlü yu-
varlanmasına yol açarak enflasyonu yapay 
ve gizli şekilde artırmasıdır. Madeni para 
kullanımı, satıcılar tarafından fiyatların 
küsuratlı belirlenebilmesi, alıcılar tarafın-
dan ise ödemelerin etiket üstünde yazıl-
dığı şekilde yapılabilmesi açısından önem 
taşımaktadır.   
Fiyatların yukarı yönde yuvarlanmasını 
önleyen bir unsur kredi kartı kullanımıdır. 
Türkiye’de alışverişlerde kredi kartı kullanı-
mı her yıl artsa da, ödemelerde hala nakit 
kullanımı daha yaygın olduğundan, özel-
likle küçük kupürlü madeni paraların para 
üstü olarak verilmemesi, alıcıların alışve-
rişe konu ürünü aslında daha pahalıya al-
maları anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, 
alışverişlerde para üstünün tam ödenmesi 
alıcıların mağdur olmalarını önlemek açı-
sından büyük önem taşımaktadır.
Uzun yıllar enflasyonla mücadele eden 
Türkiye’de alışverişlerin kuruşu kuruşuna 
yapılması enflasyona yapacağı olumlu kat-
kı açısından önemlidir. Bu amaçla, kuruş 
kullanımı konusunda halkın yaklaşımının 
değişmesi önemli olup, Türkiye Cumhuri-
yet Merkez Bankasının tasarruf bilincinin 
artırılması ve kuruş kullanımın özendiril-
mesine yönelik faaliyetlerinin olumlu etki 
oluşturacağı beklenmektedir. 
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2 Yurt İçi Tasarruflar 
Neden Önemli?
Bir ekonomide, ekonomik 
birimlerin harcanabilir gelirleri 
ile harcamaları arasındaki 
fark “tasarruf” olarak 
adlandırılmaktadır. Kamu 
tasarrufları ile özel tasarrufların 
toplamından oluşan toplam yurt 
içi tasarruflar yatırımları finanse 
ederek büyümeyi desteklediği ve 
aynı zamanda cari açığın seyrine 
ilişkin de bilgi içerdiği için büyük 
önem taşımaktadır.

Bunları Biliyor musunuz?
Kuruş kullanımı

Ülkemizde kuruş kullanımının yaygınlaştırılmasının 
doğrudan görülmeyen ama önemli sonuçlar 
doğurması beklenmektedir. Mal ve hizmetlerin 
fiyatlandırılması aşamasında fiyatların küsuratlı 
tespit edilmesi, alışverişlerde tüketicilerin para 
üstünü kuruşu kuruşuna alması, alıcıların mal ve 
hizmet bedelini kuruşu kuruşuna ödeyebilmesi ve 
tüm bu alışkanlıkların toplum içinde kazanılması, 
doğuracağı olumlu ekonomik sonuçlar bakımdan 
oldukça önemlidir.

Orta vadeli tahminler oluşturulurken yakın dönemde hızlanan 
sermaye akımlarından kaynaklanabilecek risklerin dengelendiği 
bir görünüm çizilmiştir. Diğer bir ifadeyle, faiz oranları düşük tu-
tulurken makro ihtiyati tedbirlerin devam ettiği bir politika du-
ruşu esas alınmıştır. Bu doğrultuda, kredilerin yüzde 15 civarında 
büyüyeceği varsayılmıştır. Bu çerçevede enflasyonun, yüzde 70 
olasılıkla, 2013 yılı sonunda yüzde 4,1 ile yüzde 6,5 aralığında 
(orta noktası yüzde 5,3), 2014 yılı sonunda ise yüzde 3,1 ile yüz-
de 6,7 aralığında (orta noktası yüzde 4,9) gerçekleşeceği tahmin 
edilmektedir. Enflasyonun orta vadede yüzde 5 düzeyinde istik-
rar kazanacağı öngörülmektedir.

Enflasyonun kısa vadede enerji fiyatlarındaki baz etkisi kaynak-
lı olarak dalgalı bir seyir izlemesi beklenmektedir. Bu çerçevede 
yıllık enflasyonun Nisan ayında belirgin bir düşüş gösterdikten 
sonra Mayıs-Temmuz döneminde sınırlı artışlar göstermesi bek-
lenmektedir. Sonraki aylarda ise tekrar aşağı yönlü bir eğilimin 
başlayacağı ve enflasyonun yıl sonunda yüzde 5,3 düzeyine ine-
ceği tahmin edilmektedir.
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İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 
insan kaynağını planlama, seçme, 
yerleştirme, insan kaynakları bilgi 
sistemleri oluşturma, sicil ve sosyal 
güvenlik işlemleri, ücret sistemi, 
performans yönetimi ile eğitim 
ve geliştirme alanlarında faaliyet 
göstermektedir.
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Bunları Biliyor musunuz?

Enflasyon ve Çıktı Açığı Tahminleri

Termometre

BültenYüzde Tahmin Aralığı* Belirsizlik Aralığı Çıktı Açığı Yıl Sonu Enflasyon Hedefleri

Kontrol 
Ufku

* Enflasyonun tahmin aralığı içinde kalma olasılığı  yüzde 70’tir.

03
/1

2

06
/1

2

09
/1

2

12
/1

2

03
/1

3

06
/1

3

09
/1

3

12
/1

3

03
/1

4

06
/1

4

09
/1

4

12
/1

4

03
/1

5

06
/1

5

09
/1

5

12
/1

5

03
/1

6

Kaynak: TCMB

Grafik-2: Enflasyon ve Çıktı Açığı Tahminleri
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Grafik 3.Piyasadaki Madeni Para Oranları (Mart 2013, adet, %)

Grafik 4.Avrupa Ülkelerinde Dolaşımdaki Madeni Para/Emisyon Hacmi (%, 2011)

Tablo 1 1 TL 50 krş. 25 krş. 10 krş. 5 krş. 1 krş

Piyasadaki Toplam 
Madeni Para Adedi

663.811.982 324.120.526 443.033.727 806.507.998 742.759.735 60.712.188

TCMB Döviz Rezervleri: 
109,08 milyar ABD doları

(17.05.2013 itibarıyla)
Enflasyon: % 6,13 

(Nisan 2013)

 
Politika Faizi: Bir hafta vadeli repo

TCMB Faiz Oranları (16 Mayıs 2013, %)  

6,5 9,53,50
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Borç Çevirme Oranları
(Bankacılık)
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(Diğer Sektörler)

Rezerv Yeterlilik
Oranları

Ara. 11
Eyl. 12
Ara.12

Cari Açık 
Finansman 
Kalitesinin Makro 
Gösterimi
Sermaye girişlerine ana başlıklar 
itibarıyla bakıldığında, 2012 yılın-
da doğrudan yatırımların ve diğer 
yatırımların payı azalırken, portföy 
girişlerinin ön plana çıktığı görül-
mektedir. Azalan cari açık ile birlikte 
yüksek düzeyde gerçekleşen sermaye girişleri 2012 yılında rezerv-
lerin önemli oranda artmasına da imkân tanımıştır.

Gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy akımlarında 2012 yılı son 
çeyreğinde Türkiye’nin aldığı pay, tarihi yüksek seviyede gerçek-
leşmiştir. 

Gösterimde, farklı büyüklükte ve birimde olan değişkenler ölçekleme 
yöntemi ile “0” ve “1” arasında değer alacak şekilde yeniden değer-
lendirilmiştir. Yeniden ölçekleme itibarıyla artışlar (çekirdekten uzak-
laşmalar) koşulların iyileşmesine işaret etmektedir. 

Grafik - 5:

*Enflasyonun tahmin aralığı içinde kalma olasılığı yüzde 70’tir.

Ortalama 3,81
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Yurt İçi Tasarruflar Neden Önemli?

Yurt içi tasarruflar, yatırımları ve dolayı-
sıyla büyümeyi finanse etmektedir. Özel-
likle gelişmekte olan ülkelerle ilgili veri-
ler tasarruf, yatırım ve büyüme arasında 
pozitif bir bağıntıya işaret etmektedir. 
Öte yandan dışa açık bir ekonomide, ta-
sarrufların yatırımları finanse etmek için 
yeterli olmaması halinde aradaki fark 
dış finansman yoluyla karşılanmak du-
rumundadır (Grafik 1). Tasarruf oranının 
düşük seyrettiği bir ortamda, dış finans-
man imkânı olmayan veya sınırlı olan 
şirketler ile kredi kısıtı yaşayan şirketler 
yatırım yapma fırsatı bulamamakta ve 
dolayısıyla ekonomik büyüme olumsuz 
etkilenmektedir. Bu nedenle yurt içi ta-
sarrufların düşük olması ülkenin dış fi-
nansmana bağımlılığını artırmakta ve 
cari işlemler açığını yükseltmektedir. 
Bununla beraber, anılan durum özellik-
le küresel koşulların olumsuz seyrettiği 
dönemlerde değişen risk iştahına bağ-
lı olarak gelişmekte olan ülkelere olan 
sermaye hareketlerinin yön değiştirmesi 
ihtimali karşısında ekonomik kırılganlığı 
da artırmaktadır. Kısacası, tasarruf-ya-
tırım açığının yüksekliğine bağlı olarak 
biriken dış borcun ekonomide yarattığı 
kırılganlık ve yüksek dış kaynak ihtiya-
cının yatırım imkânlarını değerlendirme 
sürecinde oluşturabileceği olumsuzluk-
lar sürdürülebilir büyüme açısından risk 
teşkil etmektedir. Bir ülkedeki tasarruf 
oranı, kullanılacak dış tasarruf oranı ve 

cari işlemler dengesinin 
ne yönde gelişeceği ko-
nusunda önemli bilgiler 
içermektedir. Bu neden-
le yurt içi tasarruf oranı 
politika yapıcılar tara-
fından ele alınan önemli 
değişkenlerden biridir. 
Özellikle Türkiye gibi 
gelişmekte olan ülkeler 
açısından, tasarruf ora-
nı sermaye birikimi ve 
sürdürülebilir büyüme 
açısından ayrı bir öneme 
sahiptir.

Tasarruf Oranının Artı-
rılması İçin Neler Yapıl-
ması Gerekir?

Bir ülkede tasarruf oran-
larını artırarak tasarruf-yatırım açığı-
nın kapatılmasının yollarından biri orta 
vadede yurt içi tasarruf oranında artışı 
sağlayacak reformlara öncelik verilme-
sidir. Bu doğrultuda, özellikle hanehal-
kı tasarrufunu destekleyen politikalar 
büyük önem taşımaktadır. Öte yandan, 
tasarrufların verimli yatırımlara dönüş-
türülmesini sağlayacak mali piyasaların 
varlığı da tasarrufların yatırıma dönüşe-
rek büyümenin desteklenmesi açısından 
hayati öneme sahiptir.

Bu çerçevede ekonomide tasarrufların 
artırılması amacıyla;

•	 İstihdamın, verimliliğin, rekabetin ve 
dolayısıyla gelirin artmasına yönelik 
politikalara önem verilmesi,

•	 Ekonomik kırılganlıkları azaltan mak-
ro politikalara yer verilmesi,

•	 Emeklilik sisteminin tasarruf eğilimi-
ni destekleyecek şekilde yeniden ya-
pılandırılması,

•	 Düzenli ve uzun vadeli tasarrufların 
teşvik edilmesi,

•	 İhtiyaçlara göre tasarruf araçlarının 
geliştirilmesi,

•	 Ekonomik birimlerin tasarrufun ya-
rarlarına dair bilgilendirilmesi ve özel-

likle uzun vadeli, farkındalık uyan-
dıran ve hanehalklarının finansal 
okuryazarlık seviyelerini artırmaya 
yönelik politikalar uygulanması,

•	 Tasarrufların büyümeyi artırıcı faali-
yetlere yönlendirilmesini sağlamak 
amacıyla mali piyasaların güçlendi-
rilmesi

büyük önem taşımaktadır. 

Türkiye’de Tasarruf Eğilimi

Türkiye’de 1990’lı yıllardan 2000’li yıl-
ların başına kadar yatırım-tasarruf açı-
ğının ardındaki temel etken kamu ta-
sarruflarının düşük olması iken 2000’li 
yıllar boyunca toplam tasarruflardaki 
düşüşün en önemli belirleyicisi düşük 
seyreden özel tasarruflar olmuştur (Gra-
fik 2). Bunun sonucunda yurt içi tasarruf 
oranı benzer ekonomik göstergelere sa-
hip ülkelerin yurt içi tasarruf oranlarının 
ortalamasının altına düşmüş ve 2010 
yılında bu oran yüzde 13,9 düzeyinde 
gerçekleşmiştir. 

Yüksek enflasyon oranlarının yaşandığı 

1990’lı yıllarda tasarruf oranları geçici 
olarak yükselmiştir1. 2001 yılındaki eko-
nomik kriz sonrasında ise ekonomide 
yaşanan hızlı büyümeye rağmen; kredi 
imkânlarındaki artış, faizlerdeki düşüş 
ve ertelenmiş tüketim gibi nedenlerle 
özel tüketim artmış, söz konusu geliş-
meler gelir artışının tasarruflar üzerin-
deki pozitif etkisini sınırlandırmıştır. 
Öte yandan 2000’li yıllardan itibaren 
uygulanan sıkı maliye politikalarının et-
kisi ile kamu tasarruflarında bir iyileşme 
gözlemlenmiştir. Yurt içi tasarruf ora-
nındaki düşüş, temel olarak hanehalkı 
tasarruf oranındaki düşüşten kaynak-
lanmış ve sonuç olarak tasarruf-yatırım 
açığını hızla artırarak Türkiye ekonomi-
sinin yabancı tasarruflara, yani sermaye 
hareketlerine ihtiyaç duymasına neden 
olmuştur. 

Türkiye’de tasarruf oranlarının düşük 
seyretmesi, ülkenin büyüme potansi-
yelini olumsuz yönde etkileyen unsurlar 
arasındadır. Tasarrufların düşük seyri, 
ekonomiyi yabancı tasarruflara bağlı 
kılarak ekonominin sermaye çıkışları 

karşısında kırılganlığını artırmaktadır. 
Ekonomik büyüme üzerinde olumsuz 
etki oluşturan bu husus, yurt içi tasar-
rufların artırılmasının Türkiye’nin sür-
dürülebilir büyüme trendi yakalaması 
açısından önemine işaret etmektedir.

Yakın dönemde söz konusu açığın ka-
patılmasını ve büyük ölçüde özel tasar-
rufların artmasını sağlamak amacıyla 
özellikle hanehalkı tasarruf oranının ar-
tırılması yönünde girişimlerde bulunul-
muştur. Bu doğrultuda mevcut bireysel 
emeklilik sisteminin kapsamı genişleti-
lerek fon birikimini teşvik etmek üzere 
2013 yılında yürürlüğe giren bir kanun 
çıkarılmıştır. Bireysel emeklilik siste-
minde yapılan bu reform ile son yıllarda 
makroekonomik istikrar açısından risk 
teşkil etmeye başlayan yurt içi tasarruf 
oranındaki düşüşün durması, böylelikle 
yatırımlar için gerekli olan kaynağın yurt 
dışından sağlanması gereğinde bir azal-
ma yaşanması ve böylelikle cari açığın 
düşmesi beklenmektedir.

1  Dünya Bankası (2012), Ülke Ekonomik Raporu: Yüksek Büyümenin Sürdürülebilirliği: Yurt içi Tasarrufların Rolü.
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Grafik 2: Yurt içi Tasarrufların GSYİH İçindeki Payı (%)

Kaynak: T.C Kalkınma Bakanlığı

Bankanın kuruluşundan 1970 yılına kadar 
TCMB’de insan kaynaklarına yönelik hizmet-
ler, Personel Müdürlüğü tarafından yerine ge-
tirilmiştir. 1970 yılında çıkarılan 1211 sayılı Ka-
nun çerçevesinde Bankanın teşkilat yapısının 
değişmesi sonucunda söz konusu hizmetler 
“Muhasebe ve İdari İşler Genel Müdürlüğü” 
bünyesinde sürdürülmeye başlanmıştır. Mu-
hasebe işlevinin ayrı bir genel müdürlük altın-
da yürütülmesinin kararlaştırılması üzerine 
“Personel ve İdari İşler Genel Müdürlüğü” adı 
altında çalışmalara devam edilmiştir. 1996 yı-
lında alınan bir kararla ise genel müdürlüğün 
ismi “İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü” ola-
rak değiştirilerek, Bankanın bu alandaki mo-
dernleşme arzusu vurgulanmıştır. Son olarak, 
2007-2008 yıllarında yürütülen yeniden yapı-
lanma faaliyetleri çerçevesinde kültür, sanat 
ve sağlık işlerine ilişkin görevler de İnsan Kaynakları Genel Mü-
dürlüğüne aktarılmıştır. 

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü; İnsan Kaynakları Planlama 
Müdürlüğü, Personel Yönetimi Müdürlüğü, Eğitim Müdürlüğü 
ve Kültür, Sanat ve Sosyal Etkinlikler Müdürlüğü olmak üzere 
dört müdürlükten oluşmaktadır. 

Genel Müdürlük insan kaynağını planlama, seçme, yerleştirme, 
insan kaynakları bilgi sistemleri oluşturma, sicil ve sosyal gü-
venlik işlemleri, ücret sistemi, performans yönetimi ile eğitim 
ve geliştirme alanlarında aşağıdaki görevleri yürütmektedir: 
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kaynağını en etkin şekilde kullanmak amacıyla üst yöneti-
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•	 Bankanın personel ihtiyacını belirleyerek karşılamak, kariyer 
yönetimi kapsamında personelin örgüt içinde niteliklerine 
uygun işlerde çalışmasını sağlamak, 

•	 Bankaya verilen görevlerin etkin ve verimli bir şekilde yerine 
getirilmesi amacıyla iş analizi çalışmaları yapmak ve bu doğ-
rultuda örgüt yapısında gerekli düzenlemeleri hazırlamak, 

•	 Personele verilen ücret ve sosyal olanakların değişen koşul-
lara uygun hale getirilebilmesi için öneriler geliştirmek, 

•	 Personelin atama, özlük ve emeklilik işlerini yürütmek, İda-
re Merkezi personelinin maaş ödeme ve tahsilat işlemlerinin 
yapılması ile sosyal güvenlik kesintileri yükümlülüklerinin 
yerine getirilmesini sağlamak, 
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yal güvenlik mevzuatı hakkında personeli bilgilendirmek, 
gerektiğinde ilgili birim ve mercilere teknik görüş vermek, 

•	 Banka personelinin eğitim ihtiyacını belirlemek, 

•	 Bankanın genel amaç ve politikasına, teknolojik, ekonomik 
ve sosyal gelişmelere uygun, etkili bir eğitim sistemi kur-
mak, bu konuda araştırma yapmak, eğitim plan ve program-
ları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek, 

•	 Kurum aidiyetinin güçlendirilmesi için çalışanlar arasında iş 
birliği ve dayanışmayı geliştirici ve motivasyonu sağlayıcı ça-
lışmalar yapmak, 

•	 Bankanın kültür, sanat, çevre ve sosyal etkinliklerini plan-
lamak, organize etmek ve personelin bu tür etkinliklerden 
yararlanmasını sağlamak.
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Yurt İçi Tasarruflar Neden Önemli?

Yurt içi tasarruflar, yatırımları ve dolayı-
sıyla büyümeyi finanse etmektedir. Özel-
likle gelişmekte olan ülkelerle ilgili veri-
ler tasarruf, yatırım ve büyüme arasında 
pozitif bir bağıntıya işaret etmektedir. 
Öte yandan dışa açık bir ekonomide, ta-
sarrufların yatırımları finanse etmek için 
yeterli olmaması halinde aradaki fark 
dış finansman yoluyla karşılanmak du-
rumundadır (Grafik 1). Tasarruf oranının 
düşük seyrettiği bir ortamda, dış finans-
man imkânı olmayan veya sınırlı olan 
şirketler ile kredi kısıtı yaşayan şirketler 
yatırım yapma fırsatı bulamamakta ve 
dolayısıyla ekonomik büyüme olumsuz 
etkilenmektedir. Bu nedenle yurt içi ta-
sarrufların düşük olması ülkenin dış fi-
nansmana bağımlılığını artırmakta ve 
cari işlemler açığını yükseltmektedir. 
Bununla beraber, anılan durum özellik-
le küresel koşulların olumsuz seyrettiği 
dönemlerde değişen risk iştahına bağ-
lı olarak gelişmekte olan ülkelere olan 
sermaye hareketlerinin yön değiştirmesi 
ihtimali karşısında ekonomik kırılganlığı 
da artırmaktadır. Kısacası, tasarruf-ya-
tırım açığının yüksekliğine bağlı olarak 
biriken dış borcun ekonomide yarattığı 
kırılganlık ve yüksek dış kaynak ihtiya-
cının yatırım imkânlarını değerlendirme 
sürecinde oluşturabileceği olumsuzluk-
lar sürdürülebilir büyüme açısından risk 
teşkil etmektedir. Bir ülkedeki tasarruf 
oranı, kullanılacak dış tasarruf oranı ve 

cari işlemler dengesinin 
ne yönde gelişeceği ko-
nusunda önemli bilgiler 
içermektedir. Bu neden-
le yurt içi tasarruf oranı 
politika yapıcılar tara-
fından ele alınan önemli 
değişkenlerden biridir. 
Özellikle Türkiye gibi 
gelişmekte olan ülkeler 
açısından, tasarruf ora-
nı sermaye birikimi ve 
sürdürülebilir büyüme 
açısından ayrı bir öneme 
sahiptir.

Tasarruf Oranının Artı-
rılması İçin Neler Yapıl-
ması Gerekir?

Bir ülkede tasarruf oran-
larını artırarak tasarruf-yatırım açığı-
nın kapatılmasının yollarından biri orta 
vadede yurt içi tasarruf oranında artışı 
sağlayacak reformlara öncelik verilme-
sidir. Bu doğrultuda, özellikle hanehal-
kı tasarrufunu destekleyen politikalar 
büyük önem taşımaktadır. Öte yandan, 
tasarrufların verimli yatırımlara dönüş-
türülmesini sağlayacak mali piyasaların 
varlığı da tasarrufların yatırıma dönüşe-
rek büyümenin desteklenmesi açısından 
hayati öneme sahiptir.

Bu çerçevede ekonomide tasarrufların 
artırılması amacıyla;

•	 İstihdamın, verimliliğin, rekabetin ve 
dolayısıyla gelirin artmasına yönelik 
politikalara önem verilmesi,

•	 Ekonomik kırılganlıkları azaltan mak-
ro politikalara yer verilmesi,

•	 Emeklilik sisteminin tasarruf eğilimi-
ni destekleyecek şekilde yeniden ya-
pılandırılması,

•	 Düzenli ve uzun vadeli tasarrufların 
teşvik edilmesi,

•	 İhtiyaçlara göre tasarruf araçlarının 
geliştirilmesi,

•	 Ekonomik birimlerin tasarrufun ya-
rarlarına dair bilgilendirilmesi ve özel-

likle uzun vadeli, farkındalık uyan-
dıran ve hanehalklarının finansal 
okuryazarlık seviyelerini artırmaya 
yönelik politikalar uygulanması,

•	 Tasarrufların büyümeyi artırıcı faali-
yetlere yönlendirilmesini sağlamak 
amacıyla mali piyasaların güçlendi-
rilmesi

büyük önem taşımaktadır. 

Türkiye’de Tasarruf Eğilimi

Türkiye’de 1990’lı yıllardan 2000’li yıl-
ların başına kadar yatırım-tasarruf açı-
ğının ardındaki temel etken kamu ta-
sarruflarının düşük olması iken 2000’li 
yıllar boyunca toplam tasarruflardaki 
düşüşün en önemli belirleyicisi düşük 
seyreden özel tasarruflar olmuştur (Gra-
fik 2). Bunun sonucunda yurt içi tasarruf 
oranı benzer ekonomik göstergelere sa-
hip ülkelerin yurt içi tasarruf oranlarının 
ortalamasının altına düşmüş ve 2010 
yılında bu oran yüzde 13,9 düzeyinde 
gerçekleşmiştir. 

Yüksek enflasyon oranlarının yaşandığı 

1990’lı yıllarda tasarruf oranları geçici 
olarak yükselmiştir1. 2001 yılındaki eko-
nomik kriz sonrasında ise ekonomide 
yaşanan hızlı büyümeye rağmen; kredi 
imkânlarındaki artış, faizlerdeki düşüş 
ve ertelenmiş tüketim gibi nedenlerle 
özel tüketim artmış, söz konusu geliş-
meler gelir artışının tasarruflar üzerin-
deki pozitif etkisini sınırlandırmıştır. 
Öte yandan 2000’li yıllardan itibaren 
uygulanan sıkı maliye politikalarının et-
kisi ile kamu tasarruflarında bir iyileşme 
gözlemlenmiştir. Yurt içi tasarruf ora-
nındaki düşüş, temel olarak hanehalkı 
tasarruf oranındaki düşüşten kaynak-
lanmış ve sonuç olarak tasarruf-yatırım 
açığını hızla artırarak Türkiye ekonomi-
sinin yabancı tasarruflara, yani sermaye 
hareketlerine ihtiyaç duymasına neden 
olmuştur. 

Türkiye’de tasarruf oranlarının düşük 
seyretmesi, ülkenin büyüme potansi-
yelini olumsuz yönde etkileyen unsurlar 
arasındadır. Tasarrufların düşük seyri, 
ekonomiyi yabancı tasarruflara bağlı 
kılarak ekonominin sermaye çıkışları 

karşısında kırılganlığını artırmaktadır. 
Ekonomik büyüme üzerinde olumsuz 
etki oluşturan bu husus, yurt içi tasar-
rufların artırılmasının Türkiye’nin sür-
dürülebilir büyüme trendi yakalaması 
açısından önemine işaret etmektedir.

Yakın dönemde söz konusu açığın ka-
patılmasını ve büyük ölçüde özel tasar-
rufların artmasını sağlamak amacıyla 
özellikle hanehalkı tasarruf oranının ar-
tırılması yönünde girişimlerde bulunul-
muştur. Bu doğrultuda mevcut bireysel 
emeklilik sisteminin kapsamı genişleti-
lerek fon birikimini teşvik etmek üzere 
2013 yılında yürürlüğe giren bir kanun 
çıkarılmıştır. Bireysel emeklilik siste-
minde yapılan bu reform ile son yıllarda 
makroekonomik istikrar açısından risk 
teşkil etmeye başlayan yurt içi tasarruf 
oranındaki düşüşün durması, böylelikle 
yatırımlar için gerekli olan kaynağın yurt 
dışından sağlanması gereğinde bir azal-
ma yaşanması ve böylelikle cari açığın 
düşmesi beklenmektedir.

1  Dünya Bankası (2012), Ülke Ekonomik Raporu: Yüksek Büyümenin Sürdürülebilirliği: Yurt içi Tasarrufların Rolü.
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vadede yurt içi tasarruf oranında artışı 
sağlayacak reformlara öncelik verilme-
sidir. Bu doğrultuda, özellikle hanehal-
kı tasarrufunu destekleyen politikalar 
büyük önem taşımaktadır. Öte yandan, 
tasarrufların verimli yatırımlara dönüş-
türülmesini sağlayacak mali piyasaların 
varlığı da tasarrufların yatırıma dönüşe-
rek büyümenin desteklenmesi açısından 
hayati öneme sahiptir.

Bu çerçevede ekonomide tasarrufların 
artırılması amacıyla;

•	 İstihdamın, verimliliğin, rekabetin ve 
dolayısıyla gelirin artmasına yönelik 
politikalara önem verilmesi,

•	 Ekonomik kırılganlıkları azaltan mak-
ro politikalara yer verilmesi,

•	 Emeklilik sisteminin tasarruf eğilimi-
ni destekleyecek şekilde yeniden ya-
pılandırılması,

•	 Düzenli ve uzun vadeli tasarrufların 
teşvik edilmesi,

•	 İhtiyaçlara göre tasarruf araçlarının 
geliştirilmesi,

•	 Ekonomik birimlerin tasarrufun ya-
rarlarına dair bilgilendirilmesi ve özel-

likle uzun vadeli, farkındalık uyan-
dıran ve hanehalklarının finansal 
okuryazarlık seviyelerini artırmaya 
yönelik politikalar uygulanması,

•	 Tasarrufların büyümeyi artırıcı faali-
yetlere yönlendirilmesini sağlamak 
amacıyla mali piyasaların güçlendi-
rilmesi

büyük önem taşımaktadır. 

Türkiye’de Tasarruf Eğilimi

Türkiye’de 1990’lı yıllardan 2000’li yıl-
ların başına kadar yatırım-tasarruf açı-
ğının ardındaki temel etken kamu ta-
sarruflarının düşük olması iken 2000’li 
yıllar boyunca toplam tasarruflardaki 
düşüşün en önemli belirleyicisi düşük 
seyreden özel tasarruflar olmuştur (Gra-
fik 2). Bunun sonucunda yurt içi tasarruf 
oranı benzer ekonomik göstergelere sa-
hip ülkelerin yurt içi tasarruf oranlarının 
ortalamasının altına düşmüş ve 2010 
yılında bu oran yüzde 13,9 düzeyinde 
gerçekleşmiştir. 

Yüksek enflasyon oranlarının yaşandığı 

1990’lı yıllarda tasarruf oranları geçici 
olarak yükselmiştir1. 2001 yılındaki eko-
nomik kriz sonrasında ise ekonomide 
yaşanan hızlı büyümeye rağmen; kredi 
imkânlarındaki artış, faizlerdeki düşüş 
ve ertelenmiş tüketim gibi nedenlerle 
özel tüketim artmış, söz konusu geliş-
meler gelir artışının tasarruflar üzerin-
deki pozitif etkisini sınırlandırmıştır. 
Öte yandan 2000’li yıllardan itibaren 
uygulanan sıkı maliye politikalarının et-
kisi ile kamu tasarruflarında bir iyileşme 
gözlemlenmiştir. Yurt içi tasarruf ora-
nındaki düşüş, temel olarak hanehalkı 
tasarruf oranındaki düşüşten kaynak-
lanmış ve sonuç olarak tasarruf-yatırım 
açığını hızla artırarak Türkiye ekonomi-
sinin yabancı tasarruflara, yani sermaye 
hareketlerine ihtiyaç duymasına neden 
olmuştur. 

Türkiye’de tasarruf oranlarının düşük 
seyretmesi, ülkenin büyüme potansi-
yelini olumsuz yönde etkileyen unsurlar 
arasındadır. Tasarrufların düşük seyri, 
ekonomiyi yabancı tasarruflara bağlı 
kılarak ekonominin sermaye çıkışları 

karşısında kırılganlığını artırmaktadır. 
Ekonomik büyüme üzerinde olumsuz 
etki oluşturan bu husus, yurt içi tasar-
rufların artırılmasının Türkiye’nin sür-
dürülebilir büyüme trendi yakalaması 
açısından önemine işaret etmektedir.

Yakın dönemde söz konusu açığın ka-
patılmasını ve büyük ölçüde özel tasar-
rufların artmasını sağlamak amacıyla 
özellikle hanehalkı tasarruf oranının ar-
tırılması yönünde girişimlerde bulunul-
muştur. Bu doğrultuda mevcut bireysel 
emeklilik sisteminin kapsamı genişleti-
lerek fon birikimini teşvik etmek üzere 
2013 yılında yürürlüğe giren bir kanun 
çıkarılmıştır. Bireysel emeklilik siste-
minde yapılan bu reform ile son yıllarda 
makroekonomik istikrar açısından risk 
teşkil etmeye başlayan yurt içi tasarruf 
oranındaki düşüşün durması, böylelikle 
yatırımlar için gerekli olan kaynağın yurt 
dışından sağlanması gereğinde bir azal-
ma yaşanması ve böylelikle cari açığın 
düşmesi beklenmektedir.

1  Dünya Bankası (2012), Ülke Ekonomik Raporu: Yüksek Büyümenin Sürdürülebilirliği: Yurt içi Tasarrufların Rolü.

1442443
S

I – S = Cari Açık

S , Tasarruf Eğrisi

I , Yatırım Eğrisi

A

Faiz Oranı

TL

F

I
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Grafik 2: Yurt içi Tasarrufların GSYİH İçindeki Payı (%)

Kaynak: T.C Kalkınma Bakanlığı

Bankanın kuruluşundan 1970 yılına kadar 
TCMB’de insan kaynaklarına yönelik hizmet-
ler, Personel Müdürlüğü tarafından yerine ge-
tirilmiştir. 1970 yılında çıkarılan 1211 sayılı Ka-
nun çerçevesinde Bankanın teşkilat yapısının 
değişmesi sonucunda söz konusu hizmetler 
“Muhasebe ve İdari İşler Genel Müdürlüğü” 
bünyesinde sürdürülmeye başlanmıştır. Mu-
hasebe işlevinin ayrı bir genel müdürlük altın-
da yürütülmesinin kararlaştırılması üzerine 
“Personel ve İdari İşler Genel Müdürlüğü” adı 
altında çalışmalara devam edilmiştir. 1996 yı-
lında alınan bir kararla ise genel müdürlüğün 
ismi “İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü” ola-
rak değiştirilerek, Bankanın bu alandaki mo-
dernleşme arzusu vurgulanmıştır. Son olarak, 
2007-2008 yıllarında yürütülen yeniden yapı-
lanma faaliyetleri çerçevesinde kültür, sanat 
ve sağlık işlerine ilişkin görevler de İnsan Kaynakları Genel Mü-
dürlüğüne aktarılmıştır. 

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü; İnsan Kaynakları Planlama 
Müdürlüğü, Personel Yönetimi Müdürlüğü, Eğitim Müdürlüğü 
ve Kültür, Sanat ve Sosyal Etkinlikler Müdürlüğü olmak üzere 
dört müdürlükten oluşmaktadır. 

Genel Müdürlük insan kaynağını planlama, seçme, yerleştirme, 
insan kaynakları bilgi sistemleri oluşturma, sicil ve sosyal gü-
venlik işlemleri, ücret sistemi, performans yönetimi ile eğitim 
ve geliştirme alanlarında aşağıdaki görevleri yürütmektedir: 

•	 Bankanın insan kaynakları politikasını belirlemek ve insan 
kaynağını en etkin şekilde kullanmak amacıyla üst yöneti-
me önerilerde bulunmak, 

•	 Bankanın personel ihtiyacını belirleyerek karşılamak, kariyer 
yönetimi kapsamında personelin örgüt içinde niteliklerine 
uygun işlerde çalışmasını sağlamak, 

•	 Bankaya verilen görevlerin etkin ve verimli bir şekilde yerine 
getirilmesi amacıyla iş analizi çalışmaları yapmak ve bu doğ-
rultuda örgüt yapısında gerekli düzenlemeleri hazırlamak, 

•	 Personele verilen ücret ve sosyal olanakların değişen koşul-
lara uygun hale getirilebilmesi için öneriler geliştirmek, 

•	 Personelin atama, özlük ve emeklilik işlerini yürütmek, İda-
re Merkezi personelinin maaş ödeme ve tahsilat işlemlerinin 
yapılması ile sosyal güvenlik kesintileri yükümlülüklerinin 
yerine getirilmesini sağlamak, 

•	 Personelin değerlendirilmesi, personele verilecek ödül ve uy-
gulanacak disiplin cezaları ile ilgili işlemleri yapmak, 

•	 İnsan kaynakları uygulamaları, özlük hakları, çalışma ve sos-
yal güvenlik mevzuatı hakkında personeli bilgilendirmek, 
gerektiğinde ilgili birim ve mercilere teknik görüş vermek, 

•	 Banka personelinin eğitim ihtiyacını belirlemek, 

•	 Bankanın genel amaç ve politikasına, teknolojik, ekonomik 
ve sosyal gelişmelere uygun, etkili bir eğitim sistemi kur-
mak, bu konuda araştırma yapmak, eğitim plan ve program-
ları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek, 

•	 Kurum aidiyetinin güçlendirilmesi için çalışanlar arasında iş 
birliği ve dayanışmayı geliştirici ve motivasyonu sağlayıcı ça-
lışmalar yapmak, 

•	 Bankanın kültür, sanat, çevre ve sosyal etkinliklerini plan-
lamak, organize etmek ve personelin bu tür etkinliklerden 
yararlanmasını sağlamak.

Bankanın ilk çalışanları (1932)



Türkiye’de hemen herkes, 1 kuruşun piya-
sada bulunmadığını, bu nedenle de kulla-
nılmadığını düşünmektedir. Bu, halkın 1 
kuruşa olan talebinin düşük olmasını açık-
layan nedenlerden biri olarak görülmekte-
dir. 
Diğer önemli bir neden ise halkın davranış 
kalıbıdır. Türkiye’de kişi başına gelir, ge-
lişmiş ülkelere göre nispeten düşük olsa 
da, 1 kuruş, halk tarafından ‘değersiz’ gö-
rüldüğü için çekimser bir yaklaşımla çoğu 
zaman alışverişlerde para üstü olarak is-
tenilmemektedir. Diğer taraftan, alışve-
rişlerde, yine özellikle 1 kuruşların satıcılar 
tarafından para üstü olarak verilmediği 
gözlenmektedir. 
Sonuç olarak, alışverişlerde para üstü ko-
nusunda alıcı ve satıcı davranışları birbirini 
besler bir süreç yaratarak, 1 kuruşların piya-
sada neredeyse ‘görünmez’ hale gelmesi-
ne ve hatta vatandaşlar arasında tedavül-
den kalktığı inancının yaygınlaşmasına yol 
açmaktadır. Bu nedenle, piyasada madeni 
para dağıtımından sorumlu olan Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası stoklarında, 
talep yetersizliği nedeniyle 2013 yılı Mart 
sonu itibarıyla dolaşıma çıkmayan 8,5 mil-
yon adet 1 kuruş bulunması şaşırtıcı gele-
bilecektir (Grafik 3).  
Gerçekten de piyasadaki madeni paralar 
içinde en az düzeyde yer tutsa da 1 ku-
ruşlar halen tedavülde bulunmaktadır. 1 
kuruş, piyasaya çıktığı 1 Ocak 2009’dan 
Mart 2013 sonuna kadar yaklaşık 67 mil-
yon adet basılmıştır. Merkez Bankası ta-

rafından yürütülen, tasar-
ruf bilincinin artırılması 

ve kuruş kullanımının 
ö z e n d i r i l m e s i n e 
yönelik faaliyetler 
kapsamında, ma-

deni para basma 
yetkisini elinde 

bulunduran                               

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine 
Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matba-
ası Genel Müdürlüğü tarafından, 2013 yılı 
Nisan ayı içinde yaklaşık 21 milyon adet 
daha basılarak, 1 kuruş adedi 87 milyon 
adede ulaşmıştır.  Yine de, piyasadaki top-
lam madeni para içinde en az yeri 1 kuruş 
tutmaktadır. Diğer madeni para kupürle-
rine gelince, adet olarak piyasada sırasıyla 
en fazla 10 kuruş, 5 kuruş, 1 TL, 25 kuruş ve 
50 kuruş bulunmaktadır (Tablo 1). 
Seçilmiş Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldı-
ğında Türkiye’de emisyon içinde madeni 
paranın payı oldukça düşük seviyededir. 
Madeni para/emisyon oranına bakıldığın-
da, Norveç’te yüzde 11,  Danimarka’da yüz-
de 10, İspanya, İsviçre ve Finlandiya’da yüz-
de 5, Fransa ve İtalya’da yüzde 3 düzeyinde 
iken, Türkiye’de söz konusu oran yüzde 
1,7’dir (Grafik 4). Buna göre, ülkemizde ma-
deni para oldukça az kullanılırken, söz ko-
nusu ülkeler nispeten yüksek kişi başı milli 
gelirleriyle madeni paralarına daha fazla 
sahip çıkmaktadırlar. Madeni para/emis-
yon oranının Almanya ve Türkiye’de aynı 
seviyede olduğu görülmektedir. Özellikle 

kriz ortamında ekonomisi 
güçlü olan 

Almanya’nın diğer Avrupa ülkelerine göre 
daha az riskli görülmesi nedeniyle ülkeye 
yüksek para akışı emisyonu artırmakta ve 
madeni paranın payının düşük çıkmasına 
neden olmaktadır.
Türkiye’de madeni paranın nispeten az 
kullanılmasının en önemli etkisi, nakit 
alışverişlerde, fiyatların yukarı yönlü yu-
varlanmasına yol açarak enflasyonu yapay 
ve gizli şekilde artırmasıdır. Madeni para 
kullanımı, satıcılar tarafından fiyatların 
küsuratlı belirlenebilmesi, alıcılar tarafın-
dan ise ödemelerin etiket üstünde yazıl-
dığı şekilde yapılabilmesi açısından önem 
taşımaktadır.   
Fiyatların yukarı yönde yuvarlanmasını 
önleyen bir unsur kredi kartı kullanımıdır. 
Türkiye’de alışverişlerde kredi kartı kullanı-
mı her yıl artsa da, ödemelerde hala nakit 
kullanımı daha yaygın olduğundan, özel-
likle küçük kupürlü madeni paraların para 
üstü olarak verilmemesi, alıcıların alışve-
rişe konu ürünü aslında daha pahalıya al-
maları anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, 
alışverişlerde para üstünün tam ödenmesi 
alıcıların mağdur olmalarını önlemek açı-
sından büyük önem taşımaktadır.
Uzun yıllar enflasyonla mücadele eden 
Türkiye’de alışverişlerin kuruşu kuruşuna 
yapılması enflasyona yapacağı olumlu kat-
kı açısından önemlidir. Bu amaçla, kuruş 
kullanımı konusunda halkın yaklaşımının 
değişmesi önemli olup, Türkiye Cumhuri-
yet Merkez Bankasının tasarruf bilincinin 
artırılması ve kuruş kullanımın özendiril-
mesine yönelik faaliyetlerinin olumlu etki 
oluşturacağı beklenmektedir. 
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2 Yurt İçi Tasarruflar 
Neden Önemli?
Bir ekonomide, ekonomik 
birimlerin harcanabilir gelirleri 
ile harcamaları arasındaki 
fark “tasarruf” olarak 
adlandırılmaktadır. Kamu 
tasarrufları ile özel tasarrufların 
toplamından oluşan toplam yurt 
içi tasarruflar yatırımları finanse 
ederek büyümeyi desteklediği ve 
aynı zamanda cari açığın seyrine 
ilişkin de bilgi içerdiği için büyük 
önem taşımaktadır.

Bunları Biliyor musunuz?
Kuruş kullanımı

Ülkemizde kuruş kullanımının yaygınlaştırılmasının 
doğrudan görülmeyen ama önemli sonuçlar 
doğurması beklenmektedir. Mal ve hizmetlerin 
fiyatlandırılması aşamasında fiyatların küsuratlı 
tespit edilmesi, alışverişlerde tüketicilerin para 
üstünü kuruşu kuruşuna alması, alıcıların mal ve 
hizmet bedelini kuruşu kuruşuna ödeyebilmesi ve 
tüm bu alışkanlıkların toplum içinde kazanılması, 
doğuracağı olumlu ekonomik sonuçlar bakımdan 
oldukça önemlidir.

Orta vadeli tahminler oluşturulurken yakın dönemde hızlanan 
sermaye akımlarından kaynaklanabilecek risklerin dengelendiği 
bir görünüm çizilmiştir. Diğer bir ifadeyle, faiz oranları düşük tu-
tulurken makro ihtiyati tedbirlerin devam ettiği bir politika du-
ruşu esas alınmıştır. Bu doğrultuda, kredilerin yüzde 15 civarında 
büyüyeceği varsayılmıştır. Bu çerçevede enflasyonun, yüzde 70 
olasılıkla, 2013 yılı sonunda yüzde 4,1 ile yüzde 6,5 aralığında 
(orta noktası yüzde 5,3), 2014 yılı sonunda ise yüzde 3,1 ile yüz-
de 6,7 aralığında (orta noktası yüzde 4,9) gerçekleşeceği tahmin 
edilmektedir. Enflasyonun orta vadede yüzde 5 düzeyinde istik-
rar kazanacağı öngörülmektedir.

Enflasyonun kısa vadede enerji fiyatlarındaki baz etkisi kaynak-
lı olarak dalgalı bir seyir izlemesi beklenmektedir. Bu çerçevede 
yıllık enflasyonun Nisan ayında belirgin bir düşüş gösterdikten 
sonra Mayıs-Temmuz döneminde sınırlı artışlar göstermesi bek-
lenmektedir. Sonraki aylarda ise tekrar aşağı yönlü bir eğilimin 
başlayacağı ve enflasyonun yıl sonunda yüzde 5,3 düzeyine ine-
ceği tahmin edilmektedir.
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TCMB Birimleri
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 
insan kaynağını planlama, seçme, 
yerleştirme, insan kaynakları bilgi 
sistemleri oluşturma, sicil ve sosyal 
güvenlik işlemleri, ücret sistemi, 
performans yönetimi ile eğitim 
ve geliştirme alanlarında faaliyet 
göstermektedir.
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Bunları Biliyor musunuz?

Enflasyon ve Çıktı Açığı Tahminleri

Termometre

BültenYüzde Tahmin Aralığı* Belirsizlik Aralığı Çıktı Açığı Yıl Sonu Enflasyon Hedefleri

Kontrol 
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* Enflasyonun tahmin aralığı içinde kalma olasılığı  yüzde 70’tir.
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Grafik 3.Piyasadaki Madeni Para Oranları (Mart 2013, adet, %)

Grafik 4.Avrupa Ülkelerinde Dolaşımdaki Madeni Para/Emisyon Hacmi (%, 2011)

Tablo 1 1 TL 50 krş. 25 krş. 10 krş. 5 krş. 1 krş

Piyasadaki Toplam 
Madeni Para Adedi

663.811.982 324.120.526 443.033.727 806.507.998 742.759.735 60.712.188

TCMB Döviz Rezervleri: 
109,08 milyar ABD doları

(17.05.2013 itibarıyla)
Enflasyon: % 6,13 

(Nisan 2013)
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Gösterimi
Sermaye girişlerine ana başlıklar 
itibarıyla bakıldığında, 2012 yılın-
da doğrudan yatırımların ve diğer 
yatırımların payı azalırken, portföy 
girişlerinin ön plana çıktığı görül-
mektedir. Azalan cari açık ile birlikte 
yüksek düzeyde gerçekleşen sermaye girişleri 2012 yılında rezerv-
lerin önemli oranda artmasına da imkân tanımıştır.

Gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy akımlarında 2012 yılı son 
çeyreğinde Türkiye’nin aldığı pay, tarihi yüksek seviyede gerçek-
leşmiştir. 

Gösterimde, farklı büyüklükte ve birimde olan değişkenler ölçekleme 
yöntemi ile “0” ve “1” arasında değer alacak şekilde yeniden değer-
lendirilmiştir. Yeniden ölçekleme itibarıyla artışlar (çekirdekten uzak-
laşmalar) koşulların iyileşmesine işaret etmektedir. 
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Türkiye’de hemen herkes, 1 kuruşun piya-
sada bulunmadığını, bu nedenle de kulla-
nılmadığını düşünmektedir. Bu, halkın 1 
kuruşa olan talebinin düşük olmasını açık-
layan nedenlerden biri olarak görülmekte-
dir. 
Diğer önemli bir neden ise halkın davranış 
kalıbıdır. Türkiye’de kişi başına gelir, ge-
lişmiş ülkelere göre nispeten düşük olsa 
da, 1 kuruş, halk tarafından ‘değersiz’ gö-
rüldüğü için çekimser bir yaklaşımla çoğu 
zaman alışverişlerde para üstü olarak is-
tenilmemektedir. Diğer taraftan, alışve-
rişlerde, yine özellikle 1 kuruşların satıcılar 
tarafından para üstü olarak verilmediği 
gözlenmektedir. 
Sonuç olarak, alışverişlerde para üstü ko-
nusunda alıcı ve satıcı davranışları birbirini 
besler bir süreç yaratarak, 1 kuruşların piya-
sada neredeyse ‘görünmez’ hale gelmesi-
ne ve hatta vatandaşlar arasında tedavül-
den kalktığı inancının yaygınlaşmasına yol 
açmaktadır. Bu nedenle, piyasada madeni 
para dağıtımından sorumlu olan Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası stoklarında, 
talep yetersizliği nedeniyle 2013 yılı Mart 
sonu itibarıyla dolaşıma çıkmayan 8,5 mil-
yon adet 1 kuruş bulunması şaşırtıcı gele-
bilecektir (Grafik 3).  
Gerçekten de piyasadaki madeni paralar 
içinde en az düzeyde yer tutsa da 1 ku-
ruşlar halen tedavülde bulunmaktadır. 1 
kuruş, piyasaya çıktığı 1 Ocak 2009’dan 
Mart 2013 sonuna kadar yaklaşık 67 mil-
yon adet basılmıştır. Merkez Bankası ta-

rafından yürütülen, tasar-
ruf bilincinin artırılması 

ve kuruş kullanımının 
ö z e n d i r i l m e s i n e 
yönelik faaliyetler 
kapsamında, ma-

deni para basma 
yetkisini elinde 

bulunduran                               

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine 
Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matba-
ası Genel Müdürlüğü tarafından, 2013 yılı 
Nisan ayı içinde yaklaşık 21 milyon adet 
daha basılarak, 1 kuruş adedi 87 milyon 
adede ulaşmıştır.  Yine de, piyasadaki top-
lam madeni para içinde en az yeri 1 kuruş 
tutmaktadır. Diğer madeni para kupürle-
rine gelince, adet olarak piyasada sırasıyla 
en fazla 10 kuruş, 5 kuruş, 1 TL, 25 kuruş ve 
50 kuruş bulunmaktadır (Tablo 1). 
Seçilmiş Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldı-
ğında Türkiye’de emisyon içinde madeni 
paranın payı oldukça düşük seviyededir. 
Madeni para/emisyon oranına bakıldığın-
da, Norveç’te yüzde 11,  Danimarka’da yüz-
de 10, İspanya, İsviçre ve Finlandiya’da yüz-
de 5, Fransa ve İtalya’da yüzde 3 düzeyinde 
iken, Türkiye’de söz konusu oran yüzde 
1,7’dir (Grafik 4). Buna göre, ülkemizde ma-
deni para oldukça az kullanılırken, söz ko-
nusu ülkeler nispeten yüksek kişi başı milli 
gelirleriyle madeni paralarına daha fazla 
sahip çıkmaktadırlar. Madeni para/emis-
yon oranının Almanya ve Türkiye’de aynı 
seviyede olduğu görülmektedir. Özellikle 

kriz ortamında ekonomisi 
güçlü olan 

Almanya’nın diğer Avrupa ülkelerine göre 
daha az riskli görülmesi nedeniyle ülkeye 
yüksek para akışı emisyonu artırmakta ve 
madeni paranın payının düşük çıkmasına 
neden olmaktadır.
Türkiye’de madeni paranın nispeten az 
kullanılmasının en önemli etkisi, nakit 
alışverişlerde, fiyatların yukarı yönlü yu-
varlanmasına yol açarak enflasyonu yapay 
ve gizli şekilde artırmasıdır. Madeni para 
kullanımı, satıcılar tarafından fiyatların 
küsuratlı belirlenebilmesi, alıcılar tarafın-
dan ise ödemelerin etiket üstünde yazıl-
dığı şekilde yapılabilmesi açısından önem 
taşımaktadır.   
Fiyatların yukarı yönde yuvarlanmasını 
önleyen bir unsur kredi kartı kullanımıdır. 
Türkiye’de alışverişlerde kredi kartı kullanı-
mı her yıl artsa da, ödemelerde hala nakit 
kullanımı daha yaygın olduğundan, özel-
likle küçük kupürlü madeni paraların para 
üstü olarak verilmemesi, alıcıların alışve-
rişe konu ürünü aslında daha pahalıya al-
maları anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, 
alışverişlerde para üstünün tam ödenmesi 
alıcıların mağdur olmalarını önlemek açı-
sından büyük önem taşımaktadır.
Uzun yıllar enflasyonla mücadele eden 
Türkiye’de alışverişlerin kuruşu kuruşuna 
yapılması enflasyona yapacağı olumlu kat-
kı açısından önemlidir. Bu amaçla, kuruş 
kullanımı konusunda halkın yaklaşımının 
değişmesi önemli olup, Türkiye Cumhuri-
yet Merkez Bankasının tasarruf bilincinin 
artırılması ve kuruş kullanımın özendiril-
mesine yönelik faaliyetlerinin olumlu etki 
oluşturacağı beklenmektedir. 
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2 Yurt İçi Tasarruflar 
Neden Önemli?
Bir ekonomide, ekonomik 
birimlerin harcanabilir gelirleri 
ile harcamaları arasındaki 
fark “tasarruf” olarak 
adlandırılmaktadır. Kamu 
tasarrufları ile özel tasarrufların 
toplamından oluşan toplam yurt 
içi tasarruflar yatırımları finanse 
ederek büyümeyi desteklediği ve 
aynı zamanda cari açığın seyrine 
ilişkin de bilgi içerdiği için büyük 
önem taşımaktadır.

Bunları Biliyor musunuz?
Kuruş kullanımı

Ülkemizde kuruş kullanımının yaygınlaştırılmasının 
doğrudan görülmeyen ama önemli sonuçlar 
doğurması beklenmektedir. Mal ve hizmetlerin 
fiyatlandırılması aşamasında fiyatların küsuratlı 
tespit edilmesi, alışverişlerde tüketicilerin para 
üstünü kuruşu kuruşuna alması, alıcıların mal ve 
hizmet bedelini kuruşu kuruşuna ödeyebilmesi ve 
tüm bu alışkanlıkların toplum içinde kazanılması, 
doğuracağı olumlu ekonomik sonuçlar bakımdan 
oldukça önemlidir.

Orta vadeli tahminler oluşturulurken yakın dönemde hızlanan 
sermaye akımlarından kaynaklanabilecek risklerin dengelendiği 
bir görünüm çizilmiştir. Diğer bir ifadeyle, faiz oranları düşük tu-
tulurken makro ihtiyati tedbirlerin devam ettiği bir politika du-
ruşu esas alınmıştır. Bu doğrultuda, kredilerin yüzde 15 civarında 
büyüyeceği varsayılmıştır. Bu çerçevede enflasyonun, yüzde 70 
olasılıkla, 2013 yılı sonunda yüzde 4,1 ile yüzde 6,5 aralığında 
(orta noktası yüzde 5,3), 2014 yılı sonunda ise yüzde 3,1 ile yüz-
de 6,7 aralığında (orta noktası yüzde 4,9) gerçekleşeceği tahmin 
edilmektedir. Enflasyonun orta vadede yüzde 5 düzeyinde istik-
rar kazanacağı öngörülmektedir.

Enflasyonun kısa vadede enerji fiyatlarındaki baz etkisi kaynak-
lı olarak dalgalı bir seyir izlemesi beklenmektedir. Bu çerçevede 
yıllık enflasyonun Nisan ayında belirgin bir düşüş gösterdikten 
sonra Mayıs-Temmuz döneminde sınırlı artışlar göstermesi bek-
lenmektedir. Sonraki aylarda ise tekrar aşağı yönlü bir eğilimin 
başlayacağı ve enflasyonun yıl sonunda yüzde 5,3 düzeyine ine-
ceği tahmin edilmektedir.
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TCMB Birimleri
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 
insan kaynağını planlama, seçme, 
yerleştirme, insan kaynakları bilgi 
sistemleri oluşturma, sicil ve sosyal 
güvenlik işlemleri, ücret sistemi, 
performans yönetimi ile eğitim 
ve geliştirme alanlarında faaliyet 
göstermektedir.
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