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ÖZET 

 
Paranın tarihsel süreç boyunca büründüğü farklı biçimlerden yeni bir evreye geçişinin eşiğinde yer 

almaktayız. Finansal teknoloji ve inovasyonların güçlü etkisi ile ortaya çıkan Merkez Bankası Dijital 

Parası kavramı, paranın yalnızca şekil değiştirmesinin ötesinde tüm finansal sistemi etkileyebilecek 
düzeyde bir paradigma değişimine işaret etmektedir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, merkez bankası 

dijital parası hakkında kavramsal çerçevenin betimlenmesi, çeşitli ülkelerdeki gelişiminin incelenmesi 

ve parasal otoritelerin bu yeni uygulamaya yönelik stratejilerinin ele alınmasıdır. Çalışmanın 
sonucunda, merkez bankalarının konuya yakın ilgi gösterdikleri ve birçok ülkenin yeni düzene uyum 

sağlamaya yönelik çabalarının olduğu belirlenmiştir. Merkez bankası dijital para birimine geçişte öncü 

olan ve süreci kademeli şekilde ilerleten ülkelerin gelecekte önemli avantajlar sağlayabileceği 
değerlendirilmektedir.  
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ABSTRACT 

 

Money has taken different forms throughout the historical process and now, we are on the verge of 

transition to the a new phase. The concept of central bank digital money, which emerged with the 
strong impact of financial technology and innovations, points to a paradigm that can affect the entire 

financial system beyond just the shape of money. In this context, the aim of the study is to describe the 

conceptual framework about the central bank digital currency, to examine the development in various 
countries and to discuss the strategies of monetary authorities for this new application. As a result of 

the study, it was determined that central banks showed a close interest in the subject and many 

countries have made efforts to adapt to the new order. It is considered that countries that are pioneers 

in the transition to the central bank digital currency and progress the process gradually can provide 
significant advantages in the future. 
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