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öı.ısöz

yetkilendirilen kamu otoriteleri, devletin itibarına
dayalı olarak para basma yetkisi kullanırlar.
Senyoraj; basılan paranın itibari değeri ile basılan
paranın fiziki masrafları arasındaki farktır.

Senyoraj geliri, kamu için kullanılabilir bir kaynak
oluşturur. Ekonomilerin parasallaşma düzeyinin
yükselmesi ve kaydi para sisteminin
yaygınlaşması, senyoraj gelirlerini kamu kesimi
açısından önemli bir gelir kaynağı haline
getirmiştir.

Modern finansal sistemlerde tek para otoritesi
bulunmasına rağmen, para o|uşturan kurum bir
tane değildir. Merkez bankası yanında, bankalar
da para yaratan kurumlar olarak çok büyük bir
öneme sahiptir. Halen yapılan
değerlendirme|erde, bankacılık sektörünün varlığı
ihmal edilmektedir.

Kamu finansmanı çerçevesinde ele
atındığında, bankaların elde ettiği senyoraj
gelirlerinin halka doğrudan bir faydası yoktur.
Bu sebeple, Avrupa Para Sistemi ile eş
zamanlı olarak yapıIabiIecek bir senyoraj
reformu sayesinde, bankaların elde ettlğl
senyorai gelirlerinin kamu yarafl lehine
mümkün olduğu kadar azaltı|ması optimal bir
davranış olarak değerlendirilebilir.



Senyoraj reformunun yapılması n ı

önermemizin
temel sebebi, yoksulluğun azaltılması için
önerdiğimiz;

gibi uygulamalarının yapılabilmesi için ihtiyaç
duyulan kaynağın bulunmasına yardımcı
olmaktır.

Senyoraj reformunu, Türk Bankacılık Sistemini
zayıflatmayacak şekilde, Avrupa Merkez Bankası
ve Avrupa Para Sistemi ile eş zamanlı olarak
uygulanmasın ı öneriyoruz.

Prof. Dr. Aziz AKGÜL

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı
Mütevelli Heyeti Başkanı ve
Diyarbakı r Milletvekili

4



SENYORAJ NEDİR ?

yetkilendirilen kamu otoriteleri tarafından
oluşturulan paranın itibari değeri ile bu paranın
iiziki giderleri arasındaki tark, kamu için
kullanılabilir bir finansman kaynağı
oluşturulmasını sağlamakta olup, bu farka
senyoraj denir.

SENYORAJ GELİRİ

Mevcut ekonomik sistem, borçlanmaya dayalı bir
sistemdir. Bu durumda, ekonomiye sağlanan
paranın hemen hemen tamamı, bankacılık
sisteminden taizi ile birlikte geri ödenmek üzere
borç olarak alınmaktadır.

Hükümetler, kamu harcamalarını yapabilmek için
bankacılık sistemine borçlanırlar. Sözkonu-su
borçlanmaya dayalı ekonomik sistem, borçlu
vatandaşlar yığını üretmektedir. Vergi ödeyen
vatandaşlar ise, daha sonra borcu taizi ile
ödemek zorundadır, Bunun sonucu olarak toplum
zarar görür.

Diğer taraftan, bankacılık sistemi sıfır maliyetle
para oluşturmaktadır. Ancak, Hükümetler ticari
bankalardan borç almadan kaynak bulmaya
yönelmelidirler.
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Borçlanmamaya dayalı kaynağın anlamı, onun
geri ödenmeyeceğidir. Bu bakımdan, ticari
bankalardan borçlanmaya dayalı bir ekonomik
sistemden, borçlanmamaya dayalı bir yapıya
gidilmelidir.

Monetarist yaklaşıma göre senyoraj, devletin para
yaratma konusundaki hükümranlık hakkını
kullanarak, baz parayı arttırmak suretiyle elde
ettiği reel gelirdir. Bu durumda, kamu kesimi
ihtiyacı olan fonları iç borçlanma suretiyle finanse
ettiğinde, pozitif bi 'faiz ödemek durumundayken,
para yaratımı vasıtasıyla finanse etmesinde sıfır
faizli bir borç kullanmış olur.

Bir ülkede kamu kesiminin parasal genişleme
sonucu elde edeceği senyoraj gelirlerinin boyutu,
finansal sistemin serbestlik seviyesi ile yakından
ilişkilidir. Mevcut finansal sistemlerde tek para
otoritesi bulunmasına rağmen, para yaratan
kurum bir tane değildir. Merkez bankasının
yanında, ticari bankalar da para yaratan kurumlar
olarak çok büyük bir öneme sahiptir.

Bu bakımdan, kamu kesiminin elde ettiği
senyoraj gelirlerinin seviyesi ile bankacılık
sistemine yönelik düzenlemeler arasında
doğrudan ilişki bulunmaktadır.

Vergi ödeyenlerin ve müşterilerin menfaat|erinin
aleyhine, para yaratma imtiyazının büyük ticari
bankalara bırakılması meşru değildir.
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Senyoraj reformunda, müşteri|erin nakit hesapları
ile nakit olmayan ödeme emirleri, müşterilere bir
hizmet olarak banka tarafından yönetilir.

SENYORAJ GELİRLERİ VE BANKACİLİK

SEKTÖRÜ

Mevcut durumda, senyoraja ilişkin analizler genel
olarak devletin para yaratma gücüne bağlı olarak
elde ettiği gelirlerin değerlendirilmesiyle sınırlıdır.
Başka bir ifadeyle, yapılan senyoraj geliri
analizlerinde bankacılık sektörünün varlığı ihmal
edilmektedir. Bu değerlendirmelerde para
talebinin, sadece dolaşımdaki para talebinden
oluştuğu varsayılmaktadır. Ancak ticari
bankaların, mali sistemin önemli parçası olduğu
günümüzde para stoklarının çoğu, ticari
bankalarda tutulan mevduatlardan oluşmaktadır.
Bu mevduatlar parasal taban içinde banka
rezervleri biçiminde temsil edilmektedir. Bu
bakımdan, bankacılık sektörünün senyoraj geliri
değerlendirmelerine dahil edilmesi önemlidir.

Kamu finansmanı çerçevesinde ele
a!ındığında, bankaIarın elde ettiği senyoraj
gelir|erinin halka doğrudan bir faydası yoktur.
Bu bakımdan bankaların para yaratma yetkisi
olmama|ıdır.
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SENYORAJ REFORMU

Gelişen teknoloji ve finansal sistem, madeni para
ve banknotların yanı sıra fiziksel varlığı
bulunmayan "kaydi para"nın da para tanımına
(M1) girmesine yol açmıştır. Kaydi para temel
olarak finansal kuruluşlardaki cari nitelikli
hesaplar] (Türkiye özelinde T.C. Merkez
Bankası'nın tanımıyla vadesiz tasarruf mevduatı,
vadesiz ticari mevduat ve vadesiz diğer mevduat)
üzerinden yapılan işlemler neticesinde
oluşturulmaktadı r (Şema-1 ).

Son zamanlarda, kamunun ihraç etme tekeline
sahip bulunduğu, dolayısıyla üzerinden senyoraj
geliri elde ettiği madeni para ve banknot gibİ
yasal ödeme araçlarına, mevcut sistemde
bankalar taraf ından yaratılmakta olan kaydi
paranın da eklenmesi gerektiğini savunarak kamu
senyoraj gelirinin artırılmasını öneren fikirler ileri
sürülmektedi12.

Para sisteminin kaideleri değişmiştir. Aıtık el
değiştiren paranın büyük çoğunluğu elektronik
ortamda yapılmaktadır. Bu sebeple, daha
öncekine nazaran yeni para devlet tarafından
deği|, banka tarafından yaratılmaktadır.

1 Üzerinden havale ve çek işlemieri yapılabilen, vadesız
nitelikli hesaplar.
" BkZ, Joseph Huber Ve James Robertson, creating New Money:
A monetary reform for the information age, 2000,
New Economics Foundation.



;.T:İT ilT:'B:.|., 
bankalara maliyeti hemen

xamu qe|iri erO"

Bugünkü parasal ve^bankacılık sistemi, metalparay esas alan 
_569 y;İk ';;;İJ sisteminedayanmaktadır. Ancat, v.nİ,lO""İE'l'ç'rleri vemodern iletişim ile telekomüı'Ö"İ t|tnolo;islne

ffJffi:,,İızlandırılmış kaydi prİ;;;rşımını da

reformu,
yapılanın

banknottar
paralelidir.

için ..19'uncu
. 9nceleri.

f;,fm

Tarihi olarak, O"rPlT..rara yaratma imtiyazı

::il"ü,#Tl'ilil}T;,"#F::,şglı

iffi$,#;:;ff-il-m:l1"T. kaydı p";;;"i,ÖH,ŞX'J:ın sonucu
önem l i_ rol son ücu, kavdi Der e .ı^.,^ _ ^:Ylldrğ'
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imtiyazını aldı. Şimdi benzer şekitde,
elektronik banka hesabındaki paranın gerçek
para haline geldiği kabu| edilmektedir. Bunun
yaratılması yetkis!nin merkez bankalarına
transfer edilmesi zamanı geldi. Böylece,
bankacılık sisteminin gizli subvansiyonu da
ortadan kalkmış olur.

4rt!!«J!Lv,e bfie'lar da madeni oara ve
ben.h.not.oibi parasa| değişimln blr aracı olarak
qğrülnekte ve kavdi oara nakit olbl islem
görmektedir.
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_ ŞEMA-I:
BANKAclLlK si6reıııİıviN KAYDi PARA

URETME MEKANizMAsi ' "..^

l 00 YTL

MeVduat

Mevduat =
190 YTL

zorunlu karşıhk Mevduat = Zorunlu Karşlllk
=9
Kredi = 8,1

=19
Kredj = 171

90 YTL

Bankacılık sisteminin ürettidi_to,pta. rur*' p"r" =İİ}** OJJi-mevduatı - (Bankacılık sistÖmin2 giren. 7ı"İeni naİ-' tİrxr"rl90=19g-lgg

Toplam Bankacılık
Sistemi
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şEMA_l,iıı oeĞeRı-eıvoinnııesi

Şema 1'deki akısı bir basit örnekle açıktayalım.
Şema 1'de önceiikı;, il;İ;; İHl, fiziki parayı(100 lira) bankava.yatırıybr. erO,nJan banka -asılişlevi kredi ,ermeİ olOugunOaİ-'İİ' purrvı kredivermekte kullanıyor. Ancak vurJ düzenlemenedeniyle 1oo liranın tamamını l<reoi olarakveremiyor. 100 liraclan zorunlu karİılık ayırıyor.
Şemadaki örnekte lO liralİl< k".inİİ,İvrpıp (ki bu10 lirayı merkez bankasına 

-v"İ,İİrrt 
zorunda)geri kalan gO lirayı .mesala Oi, İİrjrrına krediolarak veriyor. Bu örnekte Ü"r[".- bankasıncauygulanan munzam karşılık orunİnln %1O olduğuvarsayılmıştır. Bu işadamı. bu 90 lirayı alıp ya yinekullanmak için bir bankaya vul,'rİvor ya dayatırımında kullanıyor. Her ift Ouİırmoa da, bu gOlira bir başka ba*aya dö;;;; ;İŞ", (işadamı

p:l?y, bankaya yatırırsa Ooğrufan,'harcarsa buparayı kazanan kişiler banka"ya /İtİrOıl<ları için -yani bu g0 lira yine banka",1,1, .iİt"r]ne dönmüşoluyor). Bu banka başka nir Oanl<a-oİaOilecegi giOidaha önceki banki da ;iJil;;u durum,bankacılık sistemi açısından fark etmez. 90
|ılalın .yatırıldığı b_anka l,"nOİ.i""' y"run parayı(tıpkı llk bankanın yaptığı gibi) 'l<İeOi 

olarakkullandırıyor. Ancak yine tığkı İk Ü"nlruou olduğu
gjQi nu gO liranın tamamınİ l<ullanamİyor. Mesela"/"10'ıınıı (yani 9 lirasını merkez bankasınayatırmak zorunda). Böylece SO-g=B1 lirayı krediolarak kultandırıyor.
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Dikkat edilirse^Oyju?ru itibarıyla baktığımızdabaştaki mudinin 1oo İir;, ;;rd;l'aroınoan treoikullanan işadamının (ya Ü"'jrro.rI paravı
ffi?:fl,flnnil,jJ r3lrrl' ]ırİİı'ğo,,,r.,, ıtınci
tç, i" o, ffii]1]:i:rJ,'*, llE [fi:i'l',,nlr}l
;:ffi,.?i1% İl|,: 

rq,.i;'.İ;;;"'"rtada 
fizıken

ı. ış ıv",jt ffi ;:i i,T, f;J- 5?İ L\',:J,"ffi jj*T
illi.o,İ,T,?J,i ızi -iıiJ']-"iA;;' 

ou,^ oıarak

Tabi bu sistem .uq".g.. üçüncü kişide durmuyorve bir anlamda 
. 
sıirekli ;;;; "'JJ,ro, ," heraşamada eklenen..yeni tutı, üıo oranındaazalıyor, (bu "h11.1ll"*". İjrl'.rJr," belirlediğiyaklaşık kesinti 
,trlgr,, ff 

")"İrr', 
karşılıkoranıdır. Dolayısıvla llrl"İt* ör";;:; bu oranı nekadar artırırsa bu 

",;r"l,JİJ"İr;'"J; süreçte heraşamada eklenen 
_tutarlaİ;';,;;=';ralacak vedolayısıyla kağıt ılzerinJek]';t;

elbette kaydi pa-ra) oaııa ı<ıiiıİı, oİJ.lnİ,,.r"'' 
(ve

Mesela kesinti of

ffilri*, 
"?ffi$ıi:. 

ffi#T,?,*:, 3,TIİ

;"ln ;Tşa nxTji 
oİ*#,,lx 

gff :,, :il:,j
oeıı,evlreı< ;;ğ;i'f:,pl'İilr#,"T:,.J,li 

;aTpara arzıil sınırlamaya çrl,ş,yorllİ,' ""
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Modeldeki mevduat-kredi sürecinin sistem dışınakaynak çıkışı olmaksızın sürekli olÖrak
tekrarlanması halinde (Y"1}'luk munzam karşılık
ile) "Mudi A" tarafından başlangıçta ''Banka
A"ya yatırılan 1OO YTL'lik mevOuİt-ekonomide
teorik olarak ayda kredi miktarları toplam olarak
yaklaşık 900 YTL'lik bir kaydi para o|uşturur.

SENYORAJ REFORMUNUN İŞİ_eVİŞİ

Senyoraj reformundan sonra, bankalardaki
mevduat hesap|arı bankaların bi|ançolarında
görülmeyecektir. Bir diğer ifadeyle, mevcutyapıda banka bilançolarının nlr parçası
durumundaki cari hesap|ar, banka
bilançolarından çıkarılacakır.' 56z konusu
hesaplar, müşteri adına yine bankaİaratından
yönetilecek olup, ancak bankanın bilançoyükümlülüklerine dahi! olmayacaktİr.
Müşterinin bankada açtığı mevduat hesabı
merkez bankaları nezdindeki bir hesapta
izlenecektir.

Cari hesaptaki tutar, banka tarafından merkez
bankalarındaki operasyonel hesaba aktarılacaktır.
Merkez bankalarındaki söz konusu hesap her
müşteri için tıpkı kendisine ait cüzdandaki veya
kasasındaki para gibi dikkate alınacaktır.
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Ticari banka, bu hesap üzerinde ücret ve
komisyon karşılığında müşteri adına cari hesap
işlemleri. (çek keşide edilmesi, havale yapılmasİ,
elektronik ödemeler vs.) yapmaya devam
edecektir. Bu durumda, merkez' bankaları
nezdindeki bankalar ile ilgili operasyonel hesap,
merkez bankaları bilançosunun bir parçası haline
gelecektir.

Her banka, merkez bankalarındaki
operasyonel hesabının müşteri bazında
dağılımını ve takibini kenaili yapacaktır.
lvlerlle1 bankaları, müşteri bazındİ herhangi
bir. işlem veya takip gerçekleştirmeyeceİ,
sadece ilgili banka ile bir hesap lİlşrlslİçinde
bulunacaktır.

Merkez bankaları,
kaydi paranın da

nakit yanında nakit
yaratıcısı olmaiıdır.

olmayan
Merkez

vapılmamalıdır. Bu durumda, ticari oanl<alar nalen
yaptık|arı gibi para yaratamayacak|ar ve sadece
kredi brokırı ve finansal aıacı olarak hizmet
vereceklerdir.

Bilgi çağının yeni gereklerini yerine getirirken,
devletin para yaratma hükümranlık 

- 
hakkının

restorasyonu sağlanırken, elde edilen senyorajın
hazineye devri mümkün olmaktadır. Senyora1
reformu sayesinde, yıllardır devam eden biİ
anomali de düzeltilmiş olur,

15



ı.cıİallan, senvorai , ----::=::lJJ-:_uı9ğl

9o,ç, 
- 

lır". ''"',Z ."loJ[', 
İ;,*:'r''l,irlil';sı n ı rlandı rmayacaktı r.

ıviçiıv sENyoRAJ REFoRMu cenexiyoR?
Kamu kesiminin kronik finansman problemleri,senyoraj reformunun_ yapılmasını gerekli halegetirmektedir. Bu bak,;;;;;;;nla",l,t sektörütarafından kontrolsüz olaral,'l.]t'İlr"k yaratılan
3;ffilr. kontrol dışında oİİrr]'- önemli bir

Mevcut söylemle. para stoğu M1 ile ifade edilir.
Hj;r|''"on ile toplam -üJ""ir= 

mevduattan

Emisyondaki madeni 
,paıa ve banknot nakittir.Ancak. bankalar

,sayesinde nakit dısı öj.r"l*İLl,iJİ ."yoan,gelen gelişmeler .onr", natit 'unsuİunun 
llı'inıçındeki pay| azalı,rken, k*r' ;;"İ mevOuatkullan ı larak oluşturulan t"vJİ pr. ]İİlrl,trO, r.
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Vadesiz mevduat kullanılarak kaydi para
oluşturulması, en hesaplı para yaratma biçimidir.
Böylece, para yaratmaktan dolayı önemli kİr elde
edilmektedir. Aslında bu durum, bankalar için gizli
bir sübvansiyondur,

Çeşitli şekillerdeki parasal ve mali istikrarsızlıklar
karşısında, bankaların ortaya çıkan ekonomik
duruma bağlı olarak hareket etmeleri tabiidir.
Ekonomik durum iyiye giderse, bankalar risk alan
bir konumu tercih ederken, ekonomik durum veya
müşterilerin durumunun kötü olması durumunda
ise, bankalar daha az risk almayı tercih ederler.
Para arzı da buna bağlı bir seyir takip eder.

Yukarıda sıralanan problemler sonucu,
senyoraj reformunun bütün parasal ve
finansal problemlerin çözümü için yeterli
olduğunu belirtmek istemiyoruz.
Ancak, senyoraj reformu;

belirlenmesi vanında,

istikametinde
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SENYORAJ REFORMUNUN AMAÇLARİ

lgnyoraj reformunun iki amacı vardır.Birincisi, senyorajın t;;- olarakrestorasyonudur. Modern tarihimizde, merkezbankalarının her çeşit prr" yİr"İmanın tekyetkilisi_ olduğu hususu' gerçekle;tirilecektir.
lkincisi ise, bankacılık sisİemlnln İayOl parayaratma işlemine son verilmesidir. Bu
|*,l1ıl |gvOl para, banknot ve madeni paragıDı yasal ödeme araçları arasına girmelidir.

S.enyoraj reformu, basit ve kolay uygulanabilecekbir yaklaşımdır. Bankalar, taİOi 'p"aİa yaratma
hariç, halen yapmakta olduklan l.,"İİı.lrll.i hizmetiyapmaya devam edeceklerdir. Para ve finansalkuruluşlar aynen kalacaktır. HiçbİĞev olmamışgibi günlük bütün bankacılı'k 

,Ğ 
finansalpiyasaların işlemleri yapılmaya devam edecektir.Reform sonrasında, 

' 
bankala, Oİr,il hiçbirkimsenin parasal varlığına Ool<unuİmayacaktır.

Hiçbirşey kamulaştı rı lmayacaktı r.

Bu reformda, ekonominin parasal temeli olanpara sto_ğu borçlanma yoluyla elde edilmemiş birparayı ifade eder. Burada kamu açısından artıkfliz ve geri ödeme diye bir husus .ö, konr.,
değildir. Bunun sonucu olarak oenel rılarak AoAo
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Senyorai reformu sonucu: kaydi para, nakit ile
birlikte vasal ödeme aracı olarak kabul edilecektir.
Müşterilerin vadesiz mevduat hesapları,
bankaların bilançolarından çıkarılacak olup,
bankalar bunu kendi paralarından ayrı olarak
yöneteceklerdir, Böylece, bankaların kaydi para
yaratma işlemini yapmaları da önlenmiş olacaktır.
Söz konuşu hesaplar, bankalar tarafından
müşterileri adına yönetilecektir. Böylece bu
hesaplardaki paralar, arlık bankaların ticari
işlerinin bir parçası olmayacaktır.

SENYORAJ REFORMU GELİR! NEREDE
KULLANıLABiLıR?

Senyoraj reformu sonrasında elde edilecek mali
kaynak, hazinenin kullanımına sunulacaktır.
Böylece, kamu tarafından borçlanma yoluyla elde
edilmemiş ve kullanıma hazır bir fon
oluşturulabilecektir. Söz konusu yeni finansal
kaynak hazine tarafından;
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. " Aşırı Yoksul Her Aileden Bir Kişiye
Geçici İstihdam''

. "Mikro Kredi Programı'' veya

ı "Vatandaşlık Geliri'' finansmanında,
Veya

Yukarıda belirli|en uygulamaların çeşitlikombinasyon|arı için kullanİlİnil"."l.İİr.

P9!|jg=+ Ry,,"u, 
"lGJTl"nİ*yoraj geıiri,oorçıanma ile elde edilmemiş bir geliİ olacİttır.S9. konusu gelir de onc'elitle " r|,r, yoksul
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