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ÖNSÖZ

Uluslararası iktisadın kendi başına bir uzmanlık alanı olmasının en önemli nedenlerinden biri
ekonomik ilişkilerin farklı para birimleri kullanan ülkeler arasında geçmesidir. Uluslararası İktisat
I’de mal ve hizmet alışverişinin reel yönü ele alınır ve parasal konular tartışma dışı bırakılır,
Uluslarasası İktisat II’de ise reel mal ve hizmet akışlarının tersi yönünde gerçekleşen parasal akışlar
üzerinde durulacak daha genel bir ifadeyle uluslararası ekonomik ilişkilerin parasal yönü de ele
alınacaktır.
Uluslararası ticaretin, 1980 sonrası dönemde dünya genelinde dışa açık büyüme modelinin
benimsenmesiyle birlikte ekonomilerin motor gücü olarak benimsenmesi sonucunda büyük bir artış
göstermesi ve sermaye hareketlerinin muazzam bir hızla artması farklı nitelikte finansal işlemlerin
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Birden fazla ulusal para bölgesine uzanan her işlem, doğal olarak
bir para biriminin diğerine çevrimini gerektirmekte, dünya finans sistemi içerisinde çok yakın ve hatta
içiçe bir ilişki halinde olan para ve sermaye piyasalarının can alıcı öneme sahip olmalarını beraberinde
getirmektedir.
Bu anlamda Uluslararası İktisat II öncelikle dışa açık bir ekonomide makro ekonomik yapının
işleyişini bir bütün olarak görmemize yardımcı olacak ödemeler dengesini tartışarak başlayacak daha
sonra ise döviz piyasası, farklı döviz kuru sistemleri ve finansal krizler, Türkiye’nin uyguladığı
politikalar ve uluslararası finans kuruluşlarının işlevlerini ve işleyişlerini tartışacağız.

I

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ ...........................................................................................................................I
İÇİNDEKİLER ............................................................................................................ II
KISALTMALAR ........................................................................................................ XI
YAZAR NOTU ........................................................................................................XIII
1.ÖDEMELER DENGESİ ........................................................................................... 1
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? ............................................................................... 2
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular..................................................................... 3
Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri ....................................... 4
Anahtar Kavramlar ..................................................................................................... 5
Giriş ............................................................................................................................ 6
1.1. ÖDEMELER DENGESİ ..................................................................................... 7
1.1.1. Ödemeler Dengesinin Özellikleri ................................................................. 8
1.1.2. Örnek Uygulamalar .................................................................................... 10
1.2. ÖDEMELER DENGESİNİN YAPISI VE ANA HESAP GRUPLARI............ 12
1.3. DIŞ AÇIK VE FAZLA ...................................................................................... 15
1.4. DIŞ ÖDEME AÇIKLARININ NEDENLERİ: .................................................. 16
1.4.1. Yapısal nedenler: ........................................................................................ 17
1.4.2. İktisadi dalgalanmalar ................................................................................ 17
1.4.3. Geçici Faktörler .......................................................................................... 18
1.4.4. Yabancı sermaye giriş ve çıkışları .............................................................. 18
Uygulamalar ............................................................................................................. 19
Uygulama Soruları.................................................................................................... 20
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti .............................................................................. 21
Bölüm Soruları ......................................................................................................... 22
2. ÖDEMELER DENGESİ ANA HESAP GRUPLARI VE TÜRKİYENİN
ÖDEMELER BİLANÇOSU .................................................................................................. 24
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? ............................................................................. 25
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular................................................................... 26
Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri ..................................... 27
Anahtar Kavramlar ................................................................................................... 28
Giriş .......................................................................................................................... 29
II

2.1. ÖDEMELER DENGESİ ANA HESAP GRUPLARI ....................................... 30
2.1.1. CARİ İŞLEMLER HESABI....................................................................... 31
2.1.1.1. Mal Ticareti: ........................................................................................ 31
2.1.1.2. Hizmet Ticareti .................................................................................... 32
2.1.1.2.1. Dış Turizm .................................................................................... 33
2.1.1.2.2. Faiz ............................................................................................... 33
2.1.1.2.3. Göçmen Transferleri ..................................................................... 33
2.1.1.2.4. İşçi Gelirleri .................................................................................. 33
2.1.1.2.5. Uluslararası Taşımacılık ............................................................... 34
2.1.1.2.6. Uluslararası Bankacılık ve Sigortacılık ........................................ 34
2.1.1.2.7. Uluslararası İnşaat Hizmetleri ...................................................... 34
2.1.1.2.8. Lisans Bedelleri, Kiralar, Komisyonlar ........................................ 34
2.1.1.2.9. Yurtdışı Resmi Hizmetler: ............................................................ 34
2.1.1.2.10. Dış Yatırım Gelir ve Giderleri .................................................... 35
2.1.1.3 Tek Yanlı Transferler ........................................................................... 35
2.1.1.4 Cari İşlemler Dengesi ........................................................................... 36
2.1.2. Sermaye Hesabı .......................................................................................... 37
2.1.2.1. Doğrudan Yatırımlar ........................................................................... 38
2.1.2.2.Portföy Yatırımları ............................................................................... 39
2.1.2.3.Finansal Türevler .................................................................................. 39
2.1.2.4.Diğer Yatırımlar ................................................................................... 40
2.1.3. Resmi Rezervler Hesabı ............................................................................. 41
2.1.3.1. Resmi Rezervler Hesabının Ana Kategorileri ..................................... 42
2.1.3.1.1.Parasal Altın Rezervleri ................................................................. 42
2.1.3.1.2.Özel Çekme Hakları (SDR) ........................................................... 42
2.1.3.1.3.IMF Nezdindeki Rezerv Pozisyonu............................................... 43
2.1.3.1.4.Döviz Rezervleri ............................................................................ 43
2.1.3.1.5.Diğer Alacak Hakları ..................................................................... 43
2.1.3.2. Sabit Kur Sistemi ve Rezerv Değişmeleri ........................................... 43
2.1.3.3. Serbest Kur Sistemi ve Rezerv Değişmeleri ....................................... 44
2.1.3.4. İstatistik Farklar Hesabı (Net Hata ve Noksan) ....................................... 44
2.2. Türkiye’nin Ödemeler Dengesi Bilançosu ........................................................ 45
Uygulamalar ............................................................................................................. 46
III

Uygulama Soruları.................................................................................................... 47
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti .............................................................................. 48
Bölüm Soruları ......................................................................................................... 49
3. ÖDEMELER DENGESİ RAPORU ANALİZİ.................................................... 51
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? ............................................................................. 52
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular................................................................... 53
Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri ..................................... 54
Anahtar Kavramlar ................................................................................................... 55
Giriş .......................................................................................................................... 56
3.1. Alt Başlık ........................................................................................................... 57
Uygulamalar ............................................................................................................. 58
Uygulama Soruları.................................................................................................... 59
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti .............................................................................. 60
Bölüm Soruları ......................................................................................................... 61
4.DÖVİZ VE PARA PİYASASI................................................................................ 62
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? ............................................................................. 63
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular................................................................... 64
Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri ..................................... 65
Anahtar Kavramlar ................................................................................................... 66
Giriş .......................................................................................................................... 67
4.1. DÖVİZ NEDİR? ................................................................................................ 68
4.2. DÖVİZ PİYASININ ÖZELLİKLERİ ............................................................... 69
4.3. DÖVİZ VE PARA PİYASASININ AKTÖRLERİ: .......................................... 70
4.3.1. Müşteriler: .................................................................................................. 71
4.3.2. Ticari Bankalar: .......................................................................................... 71
4.3.3. Aracı Kurumlar (Non Bank Financial Institutions): ................................... 72
4.3.4. Merkez Bankaları: ...................................................................................... 73
4.3.5. Hazine: ........................................................................................................ 73
Uygulamalar ............................................................................................................. 74
Uygulama Soruları.................................................................................................... 75
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti .............................................................................. 76
Bölüm Soruları ......................................................................................................... 77
5. Döviz Piyasasında İşlem Türleri ........................................................................... 79
IV

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? ............................................................................. 80
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular................................................................... 81
Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri ..................................... 82
Anahtar Kavramlar ................................................................................................... 83
Giriş .......................................................................................................................... 84
5.1. ANINDA İŞLEMLER- SPOT İŞLEMLER: .................................................. 85
5.2. VADELİ İŞLEMLER-FORWARD İŞLEMLER ........................................... 85
5.2.1. Forward Alış Örneği: ............................................................................... 88
5.3. DÖVİZ GELECEK İŞLEMLERİ-FUTURES PİYASALAR ........................ 90
5.4. DÖVİZ OPSİYONLARI ................................................................................ 91
5.5. SWAP İŞLEMLERİ ....................................................................................... 92
Uygulamalar ............................................................................................................. 95
Uygulama Soruları.................................................................................................... 96
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti .............................................................................. 97
Bölüm Soruları ......................................................................................................... 98
6. HEDGING VE SPEKÜLASYON ....................................................................... 100
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? ........................................................................... 101
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular................................................................. 102
Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri ................................... 103
Anahtar Kavramlar ................................................................................................. 104
Giriş ........................................................................................................................ 105
6.1. KUR RİSKLERİ VE KUR RİSKLERİNDEN KORUNMA (HEDGİNG) .... 106
6.1.1.Vadeli Döviz Piyasasında Hedging ........................................................... 106
6.1.2. Opsiyon Piyasası Yoluyla Hedging .......................................................... 106
6.1.3.Gelecekte (Futures) işlem piyasası yoluyla hedging ................................. 107
6.2. FAİZ ORANI ARBİTRAJI ............................................................................. 107
6.2.1. Güvencesiz Faiz Arbitrajı: ........................................................................ 108
6.2.2.Güvenceli Faiz Arbitrajı: ........................................................................... 109
6.3. SPEKÜLASYON ............................................................................................ 109
6.4. ÜNLÜ BİR KÜRESEL SPEKÜLATÖR-GEORGE SOROS ......................... 111
Uygulamalar ........................................................................................................... 113
Uygulama Soruları.................................................................................................. 114
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti ............................................................................ 115
V

Bölüm Soruları ....................................................................................................... 116
7.DÖVİZ KURU ....................................................................................................... 118
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? ........................................................................... 119
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular................................................................. 120
Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri ................................... 121
Anahtar Kavramlar ................................................................................................. 122
Giriş ........................................................................................................................ 123
7.1. DÖVİZ KURU: ............................................................................................... 124
7.1.1. TÜRKİYE CUMHURİYETi MERKEZ BANKASI KURLARI ............. 126
7.1.2. Reel ve Nominal Döviz kuru .................................................................... 128
7.1.3. Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi Nedir? ................................................. 130
7.1.4.Döviz Kurunun Belirlenmesi ..................................................................... 133
7.1.4.1. Döviz Talebi ...................................................................................... 134
7.1.4.2. Döviz Arzı ......................................................................................... 135
7.1.4.3. Denge Döviz Kuru:............................................................................ 136
7.1.5 Döviz Arbitrajı........................................................................................... 136
7.1.5.1.Yer Arbitrajı: İki Uçlu Arbitraj .......................................................... 137
7.1.5.2. Çapraz Kur Farkına Dayalı Arbitraj: Üç Uçlu Arbitraj-Üçgen Arbitraj
.................................................................................................................................... 138
7.1.5.3. İşlem Giderlerinin Hesaba Katılması Durumunda Arbitraj............... 139
Uygulamalar ........................................................................................................... 141
Uygulama Soruları.................................................................................................. 142
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti ............................................................................ 143
Bölüm Soruları ....................................................................................................... 144
8. DÖVİZ KURU SİSTEMLERİ ............................................................................ 146
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? ........................................................................... 147
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular................................................................. 148
Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri ................................... 149
Anahtar Kavramlar ................................................................................................. 150
Giriş ........................................................................................................................ 151
8.1.ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ VE DÖVİZ KURU SİSTEMİ SEÇİMİ
ARASINDAKİ İLİŞKİ: ..................................................................................................... 152
8.2.DALGALI / ESNEK DÖVİZ KURU SİSTEMİ .............................................. 155
8.3. SABİT DÖVİZ KURU SİSTEMİ: .................................................................. 157
VI

8.3.1.Devalüasyon: ............................................................................................. 158
8.3.2.Revalüasyon: ............................................................................................. 159
8.3.3. Döviz Kurunun Stabilizasyonu ve Para Politikası.................................... 159
8.4. SABİT VE DALGALI DÖVİZ KURUNUN AVANTAJ VE
DEZAVANTAJLARI ........................................................................................................ 160
8.4.1. Esnek Döviz Kuru Lehine Görüşler ......................................................... 161
8.4.2. Sabit Döviz Kuru Sistemi Lehine Görüşler: ............................................. 162
Uygulamalar ........................................................................................................... 163
Uygulama Soruları.................................................................................................. 164
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti ............................................................................ 165
Bölüm Soruları ....................................................................................................... 166
9. ULUSLARARASI PARA SİSTEMLERİ TARİHÇESİ ................................... 168
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? ........................................................................... 169
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular................................................................. 170
Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri ................................... 171
Anahtar Kavramlar ................................................................................................. 172
Giriş ........................................................................................................................ 173
9.1. 1880-1914 ALTIN STANDARDI SİSTEMİ .................................................. 174
9.2. SAVAŞ YILLARI ........................................................................................... 175
9.3. BRETTON WOODS SİSTEMİ ...................................................................... 178
9.4. GEÇİŞ YILLARI 1971-1973: ......................................................................... 180
9.5. DALGALI DÖVİZ KURU 1973 SONRASI..: ............................................... 182
Uygulamalar ........................................................................................................... 183
Uygulama Soruları.................................................................................................. 184
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti ............................................................................ 185
Bölüm Soruları ....................................................................................................... 186
10. BRETTON WOODS SİSTEMİ sonrası ........................................................... 188
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? ........................................................................... 189
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular................................................................. 190
Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri ................................... 191
Anahtar Kavramlar ................................................................................................. 192
Giriş ........................................................................................................................ 193
10.1.BRETTON WOODS SİSTEMİ’NİN ARDINDAN ....................................... 194
10.2.AVRUPA PARA SİSTEMİ (EUROPEAN MONETARY SYSTEM-EMS) 195
VII

10.3.AVRUPA’DA PARASAL BİRLİK ............................................................... 197
10.3.1.AVRUPA MERKEZ BANKASI (EUROPEAN CENTRAL BANK) .... 198
10.4. BRETTON WOODS SONRASI UYGULANAN DÖVİZ KURU
SİSTEMLERİ: .................................................................................................................... 201
Uygulamalar ........................................................................................................... 204
Uygulama Soruları.................................................................................................. 205
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti ............................................................................ 206
Bölüm Soruları ....................................................................................................... 207
11.FİNANSAL SERBESTLEŞME, DÖVİZ KURU SİSTEMLERİ VE KRİZLER
................................................................................................................................................ 209
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? ........................................................................... 210
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular................................................................. 211
Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri ................................... 212
Anahtar Kavramlar ................................................................................................. 213
Giriş ........................................................................................................................ 214
11.1. FİNANSAL SERBESTLEŞME .................................................................... 215
11.2. ALTERNATİF DÖVİZ KURU SİSTEMLERİ............................................. 216
11.3. FİNANSAL SERBESTLEŞME DÖVİZ KURU SİSTEMLERİ VE KRİZLER:
............................................................................................................................................ 219
11.3.1. MEKSİKA KRİZİ: ................................................................................. 221
11.3.2. 1997 Güney Doğu Asya Krizi ................................................................ 222
11.3.3. Rusya ve Brezilya Krizleri ..................................................................... 223
11.4. KRİZLERDEN ÇIKARILACAK DERSLER ............................................... 223
Uygulamalar ........................................................................................................... 225
Uygulama Soruları.................................................................................................. 226
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti ............................................................................ 227
Bölüm Soruları ....................................................................................................... 228
12. TÜRKİYE’DE FİNANSAL SERBESTLEŞME .............................................. 230
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? ........................................................................... 231
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular................................................................. 232
Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri ................................... 233
Anahtar Kavramlar ................................................................................................. 234
Giriş ........................................................................................................................ 235
12.1. FİNANSAL SERBESTLEŞME ÖNCESİ DÖNEM ..................................... 236
VIII

12.2. FİNANSAL SERBESTLEŞME .................................................................... 237
12.2.1. FİNANSAL SERBESTLEŞMENİN TEORİK ARKA PLANI ............. 237
12.2.2. 24 Ocak Kararları-Serbestleşme Politikalarına Geçiş ............................ 239
12.2.3. FİNANSAL SERBESTLEŞME 1980-1989 ........................................... 240
12.3. Sermaye Hesabının Serbestleştirilmesi: 1989 Sonrası .................................. 243
Uygulamalar ........................................................................................................... 244
Uygulama Soruları.................................................................................................. 246
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti ............................................................................ 247
Bölüm Soruları ....................................................................................................... 248
13. TÜRKİYE’NİN FİNANSAL KRİZLERİ (1994 VE 2000-01) ........................ 250
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? ........................................................................... 251
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular................................................................. 252
Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri ................................... 253
Anahtar Kavramlar ................................................................................................. 254
Giriş ........................................................................................................................ 255
13.1. 1994 KRİZİ ................................................................................................... 256
13.1.1.KRİZİN ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ ............................................... 256
13.1.2. 5 NİSAN 1994 İSTİKRAR TEDBİRLERİ ............................................ 257
13.1.2.1. 5 Nisan Programı Çerçevesinde Alınan Önlemler ve Uygulamalar:
.................................................................................................................................... 258
13.1.2.2. 5 Nisan Tedbirlerinin Uygulanması ve Başarısının Değerlendirilmesi
.................................................................................................................................... 259
13.2. 2000 KASIM 2001 ŞUBAT KRİZİ ............................................................. 261
13.2.1. 2001 Krizi Öncesinde Ekonominin Genel Durumu- Nedenler: ............. 261
13.2.2. 2001 krizinin 1. Nesil kriz modelleri çerçevesinde değerlendirmesi: .... 261
13.2.3. 2001 krizinin 2. Nesil kriz modelleri çerçevesinde değerlendirmesi: .... 262
13.2.4. 2001 krizinin 3. Nesil kriz modelleri çerçevesinde değerlendirmesi: .... 263
13.2.4.1. EK 1- 2000 YILI ENFLASYONLA MÜCADELE PROGRAMI VE
GELİŞMELER ........................................................................................................... 265
13.2.4.2 EK 2- GÜÇLÜ EKONOMİYE GEÇİŞ PROGRAMI ...................... 267
Uygulamalar ........................................................................................................... 280
Uygulama Soruları.................................................................................................. 281
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti ............................................................................ 282
Bölüm Soruları ....................................................................................................... 283
IX

14.2008 KÜRESEL FİNANS KRİZİNDEN-BÜYÜK BUNALIMA ................... 285
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? ........................................................................... 286
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular................................................................. 287
Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri ................................... 288
Anahtar Kavramlar ................................................................................................. 289
Giriş ........................................................................................................................ 290
14.1. KRİZİN ORTAYA ÇIKIŞ HİKÂYESİ......................................................... 291
14.2. Finans Krizinden Küresel Büyük Bunalıma .................................................. 293
14.3. Krizin Türkiye’ye Yansıması ........................................................................ 297
Uygulamalar ........................................................................................................... 302
Uygulama Soruları.................................................................................................. 303
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti ............................................................................ 304
Bölüm Soruları ....................................................................................................... 305
KAYNAKÇA............................................................................................................. 307

X

KISALTMALAR

AB-Avrupa Birliği
BM - Birleşmiş Milletler
BYKP- Beş Yıllık Kalkınma Planları
Cif - Cost, Insurance, Freight
C – Tüketim (Consumption)
CHF-İsviçre Frangı
DB - Dünya Bankası
DPT- Devlet Planlama Teşkilatının (DPT)
EBS- Electronic Broking Services
ECB- European Central Bank
ECU-European Currency Unit
EMCF- European Monetary Corporation Fund
EMS- Avrupa Para Sistemi (European Monetary System)
ERM-Avrupa Döviz Kuru Mekanizması
FDI-dolaysız yabancı sermaye yatırımları (foreigndirectinvestment)
Fob - Free on board
G - Devlet harcamaları (governmentexpenditures)
GSMH- Gayri Safi Milli Hasıla
GSYİH - Gayri Safi Yurt İçi Hasıla
I -Yatırım (Investment)
IBRD- Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası
ILO- Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labor Organization)

XI

IM – İthalat (Imports)
IMF - International MonetaryFund (Uluslararası Para Fonu)
IMM- Uluslararası Para Piyasası (International Money Market)
İMKB - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
İİS- İthal İkameci Sanayileşme
KİT- Kamu İktisadi Teşebbüsleri
KKBG- Kamu Kesimi Borçlanma Gereği
MB - Merkez Bankası
NAFTA- Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlasmasını
NASDAQ - Amerikan Borsası Teknoloji Endeksi
NHN-Net Hata Noksan
NX- Net İhraca (Net Exports)
NEK- Nominal efektif döviz kuru endeksi
REK- Reel efektif döviz kuru endeksi
SDR - Özel Çekim Hakları (Special DrawingRights )
SPK- Sermaye Piyasası Kurulu
TÜFE-Tüketici Fiyatları Endeksi
TMSF- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
UPF- Uluslararası Para Fonu
ÜFE-Üretici Fiyatları Endeksi
X- İhracat (Exports)

XII

YAZAR NOTU

XIII

1.ÖDEMELER DENGESİ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
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Giriş

Uluslararası İktisat II kapsamında bu haftadan başlayarak öncelikle dışa açık bir
ekonomide makro ekonomik yapının işleyişini bir bütün olarak görmemize yardımcı olacak
ödemeler dengesini tartışarak başlayacak ve daha sonra uluslararası ekonomik ilişkilerin
parasal yönüne ve para ve sermaye piyasalarının ödemeler dengesi ile ilişkisine eğileceğiz.
Şimdi öncelikle bir ülkenin dış dünyayla gerçekleşen her türlü işlemini akım tablosu olarak
görebildiğimiz, ödemeler dengesini ve alt hesaplarını tanıyarak başlayalım.
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1.1. ÖDEMELER DENGESİ

Ödemeler dengesi (balance of payments), temelde bir ülkede yerleşik kişilerin diğer ülkelerde
yerleşik kişiler arasında belirli bir süre zarfında (genellikle bu süre bir yıldır) gerçekleşen
işlemleri yansıtan bir bilançodur. Amerika Birleşik Devletleri ve birkaç ülke daha bu kaydı 3
aylık , çeyrek dönemler için tutarlar. Ülkenin dış dünyadan satın aldıkları karşısında yaptığı
ödemeler ile dış dünyaya sattıkları karşılığında sağladığı gelirleri gösterir.

Ülkenin ekonomik ve mali gücünü, uluslararası itibarını ve konumunu yansıtan ödemeler
dengesi, hükümetlerin nezdinde önemli bir göstergedir. Hatırlarsak
17. Yüzyılda
merkantalistlere göre dış ticaret sıfır toplamlı bir oyun olduğu için bir ulusun zenginliği dış
dengede fazla vererek, altın ve gümüş stoğunu biriktirmesine bağlıydı. Dış ticaret teorilerinde
egemen olan anlayış daha sonra ticaret yapan her iki tarafında kazançlı çıktığı yönünde olsa da
ödemeler dengesinde fazla vermenin itibarı ve olumlu bir gösterge olarak algılanması
kaybolmamıştır. Uluslararası iktisat teorilerine göre ülkenin itibarını yansıtan parasının
değeriyle o ülkenin dış ticareti yakından ilişkilidir, dış ticaret fazlası veren ülkelerin paraları
döviz piyasasında değer kazanırken, ticaret açığı veren ülkelerin paraları ise değer kaybeder.
Bugün dış ticaret açığının ya da fazlasının yanında sermaye hareketleri de bir ülkenin parasının
değerini belirlemektedir.

Ödemeler dengesi açığının ya da fazlasının olması; döviz kurlarından enflasyon oranına, dış
borçlardan istihdam düzeyi ve ekonomik büyümeye, ücret artışlarına dek ekonominin temel
göstergeleriyle ilişkilidir. Ödemeler dengesi para, maliye ve ticaret politikaları açısından
belirleyici olur ve aynı zamanda para ve maliye politikalarından büyük ölçüde etkilenir. Devlet
kurumlarından mali ve parasal politikaları tasarlayan ve uygulayan Maliye Bakanlığı, Hazine,
Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi kurumlar dış denge durumunu belirleyen ya da dış denge
durumuna cevap veren kurumlardır. Mesela dış açık ya da fazla olması durumunda merkez
bankasının döviz piyasasına müdahale etmektedir.

Hükümet açısından önemli olmasının yanısıra ödemeler dengesi dış ticaret ile ilgili tüm kişi ya
da firmalar için de önemlidir. Zira dış ticaretle ilgili firmanın gelir ve gider tablosu ulusal para
cinsinden tutulur ve kur değişmelerinden etkilenir. Hükümetlerin döviz darboğazına cevaben
ya da ödemeler dengesindeki açığa müdahale etmek amacıyla uygulayacakları dış ticaret ya da
kambiyo kısıtlamaları gibi politikalar, bu alanda faaliyet gösteren firmaların maliyetlerini,
karlarını ve yatırım planlarını etkileyecektir. Finansal varlıklara yatırım yapan yani yabancı
tahvil, hisse senedi, hazine bonosu gibi kısa ve uzun vadeli mali varlıklara yatırım yapanlar
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açısından da ödemeler dengesi hem döviz kurundaki değişmeler hem de döviz darboğazına
karşı uygulamaya konulabilecek olası politikaların etkileri dolayısıyla da önemlidir.
Özetle ödemeler dengesi hükümetlerden, hükümetlere kredi veren Uluslararası Para Fonu
(UPF) (International MonetaryFund-IMF), Dünya Bankası (DB) gibi kurumlara, dış ticaretle
uğraşan firmalardan yabancı finansal varlıklara yatırım yapanlara ve uygulanan para ve maliye
politikalarının sonuçlarını istihdam, enflasyon ve büyüme oranlarında yaşayan vatandaşlara
kadar hemen her kesimi etkileyen son derece önemli bir akım göstergedir.

1.1.1. Ödemeler Dengesinin Özellikleri

Konunun başında yaptığımız ödemeler dengesi tanımını kullanılan kavramların karşılıklarını
biraz daha açıklayarak netleştirmek faydalı olacaktır.


Ödemeler dengesini tanımlarken, dış dünyayla yapılan her türlü işlem ödemeler
dengesinin konusudur dedik, ancak, kuşkusuz milyonlarca işlemin tek tek bilançoya
yansıtılması mümkün değildir. Özet bir tablo olan bilançoda, tek tek işlemlere yer
verilmez, ana kategoriler altında toplamlar yansıtılır. Bu anlamda kullanılan temel
kategoriler arasında ihrac mal akımları, hizmet akımları, tek yanlı transferle olarak da
bilinen yardım ve hediyeler, özel sermaye akımları sayılabilir (Lindert, 1991).



Uluslararası alışveriş ile kastedilen ödeme gerektiren bir malın, hizmetin ya da varlığın
bir ülkede yerleşik olanlarla diğer ülkelerde yerleşik olanlar arasında el değiştirmesidir.
Ancak bunun yanında ödeme gerektirmeyen hediye ve diğer transfer harcamaları da
ödemeler dengesinde gösterilir.



Tanımda geçen ‘bir ülkede yerleşik olanlar’ kavramının içeriğini istisnaları nedeniyle
netleştirmek gerekiyor. Kaydı tutulan ülkede geçici olarak bulunan, diplomatlar, askeri
personel, turistler ve işçiler vatandaşı oldukları ülkede yerleşik sayılırlar, geçici göç
ettikleri kaydı tutulan ülkede ise yerleşik sayılmazlar. Ayrıca, şirketler de tüzel
kişilerdir, ve şirketin merkezi neresiyse o şirket o ülkede yerleşik kabul edilir, öte
yandan şirketin merkez dışındaki şubeleri bulundukları ülkede yerleşik kabul edilirler
ve yabancı da olsalar ödemeler dengesi bilançosu açısından yerli şirketlerle aynı işleme
tabi tutulurlar. Yerleşik olmaya bir diğer istisna ise IMF , DB, Birleşmiş Milletler (BM)
gibi uluslararası kuruluşlardır, bu kuruluşlarda bulundukları ülkede yerleşik kabul
edilmezler.
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Ödemeler bilançosunun bir yıllık, ya da ABD gibi ülkelerde üç aylık işlemleri içermesi,
bir zaman sınırının olması da önemlidir. Bir zaman sınırı içinde gerçekleşen mal,
hizmet, hediye ve varlık akımını gösteren bir akım kavramıdır. Bir ülkenin birikmiş
borçlarını ya da alacaklarını gösteren bir stok kavramı olmadığına, bunlardaki yıllık
değişmeleri gösterdiğine dikkat edilmelidir.



Alacaklı ve borçlu işlemler: Uluslararası işlemlerin her biri ödemeler dengesi
bilançosuna alacak ya da borç olarak kaydedilir. Alacaklı işlemler (credititems),
bütçenin aktif kısmına kaydedilirler ve bu işlemler yabancılardan ödeme alınması yani
ülkeye döviz girişi ile sonuçlanır. Borçlu işlemler (debititems) ise bütçenin pasif
kısmına kaydedilirler ve yabancılara ödeme ile yani ülkeden döviz çıkışı ile
sonuçlanırlar. (Salvatore, 1990, s.422)

Özetle:
Alacak işlemi bir ülkeye karşılığında ödeme yapılan bir akım işlemidir. Örnek: İhracat.
Borç işlemi ise bir ülkenin karşılığını ödemesi gereken bir akım işlemidir. Örnek: İthalat.

Alacaklı işlem durumunda bazen döviz girişi yerine ülkeye mal girişi ya da yerleşik kişilerin
dış dünyadan alacaklarının artması da mümkündür. Dolaysız yabancı sermayenin ülkeye girişi
alacaklı işlem durumunda mal girişinin, vadeli ihracat satış işlemleri ise yerleşik alacaklı
kişilerin dış dünyadan alacaklarının artmasına örnektir. Benzer şekilde borçlu işlemlerde dış
dünyaya borçları arttırırlar.

Sermaye akımları da ödemeler dengesi bilançosunun aktif ve pasifinde yer alırlar.
Sermaye girişleri alacak (aktif,+) hanesine yazılırlar: Sermaye girişleri bir ülkenin başka
ülkelerde yerleşik olanlara olan yükümlülüklerinin artması ya da başka ülkelerde tutulan
kaynaklardaki azalmalar şeklinde gerçekleşirler. İki durumda da ülkeye bir gelir girmesi
gerekmektedir.

Sermaye çıkışları ise borç (pasif, -) hanesine yazılırlar: Bir ülkenin dış dünyada sahip olduğu
varlıkların artması ya da dış dünyaya olan yükümlülüklerinin azalması şeklinde gerçekleşirler.
Sermaye çıkışlarında dış dünyaya nakit çıkışı olduğu için pasif hanesine yazılır. (Lindert, 1991,
s.317).
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Çift-girişli muhasebeleştirme (İşlemlerin İkilik Özelliği): Herhangi bir uluslararası
alışverişte ülkelerden birine mal ve hizmet devri yaşanırken diğerine bu mal ve hizmet
karşılığında ödeme hakkı doğar. Az önce alacaklı ve borçlu işlemlerin nasıl
tanımlandığından bahsettik, varlıkların el değiştirdiği her uluslararası işlem bu tanımlar
doğrultusunda ödemeler dengesi bilançosuna kaydedilir. Ödemeler bilançosu Çift
Kayıtlı Muhasebe Sistemi’ne göre her işlem ilgili hesapta borç ve bir başka hesapta
alacak olarak ifade edilir. Çift kayıtlı muhasebe tekniğine göre ödemeler dengesi
bilançosunun borç ve alacak kısımları birbirine denk olmalıdır. Borç ve alacak
hesaplarının, diğer adıyla aktif ve pasif toplamının eşit olması muhasebe kayıtları
anlamında bir denkliktir. Ancak bu denklik elbette ekonomik anlamda dış dengenin
sağlanmış olduğu anlamına gelmemektedir.

1.1.2. Örnek Uygulamalar1

1. ABD’nin Rusya’ya 30 milyon dolar değerinde tahıl sattığını ve karşılığını altın olarak
aldığını varsayalım. Bu durumda karşılığı ödenmesi gereken 30 milyon dolarlık bir mal çıkışı
vardır, aktif kısma kaydedilir. Hesabı kapatan ise ülke ekonomisine katılan altın ödemesidir.

Aktif(+)
İhraç edilen mallar

(tahıl)

Pasif(-)

30 milyon $

Resmi varlıklarda artış

30 milyon $

2. Örneğin Toshiba Alman bir firmaya 25 milyon dolar değerinde bilgisayar sattığında
ödemenin senet ile yapıldığı durumda , New York bankalarının Berlin’deki karşı bankadan
alacakları artmış olur. İhracat miktarı karşılığı dış dünyadan alınacak olan kaynak transferi
olduğu için ödemeler dengesi bilançosunun alacak (aktif) kısmına kaydedilir. Alman Bankası
tarafından yapılacak olan ödeme ise dış dünyadan alacakları arttıran kısa süreli finansal
hareketler kategorisindedir ve borç (pasif) olarak yazılır

Aktif(+)

1

Pasif(-)

Örnek uygulamalar, Lindert 1991, Carbaugh 2011 ve Seyidoğlu 2009’dan uyarlanmıştır.
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İhraç edilen mallar

25 milyon $

Kısa süreli sermaye girişi

25 milyon $

3. Bir Türk ihracatçısı ABD’ye 30.000 dolar tutarında ihracat yaptığında, mal ihracı aktif, döviz
girişi ise pasife kaydedilir.

Aktif(+)
İhraç edilen mallar

Pasif(-)

30.000 $

Döviz girişi

30.000 $

4. Bir turist bankada 1000$ bozdurduğunda, turist turizm geliri olarak aktife, döviz girişi olarak
pasife kaydedilir.

Aktif(+)
Turizm Geliri

Pasif(-)

1.000 $

Döviz girişi

1.000 $

5. Türk bir sivil toplum kuruluşu Suriye’ye 50.000$ tutarında gıda yardımında bulunduğunda,
yardım tutarı gönderilen tek yanlı transfer olarak pasife, gıda yardımı ise mal ihracı olarak aktife
yazılmaktadır:

Aktif(+)
Gönderilen tek yanlı transfer
Mal İhracı

Pasif(-)
50.000 $

50.000 $
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6. Bir Brezilyalı yatırımcı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası(İMKB)’ndan 10.000$’lık hisse
senedi almış karşılığını kendi bankası üzerinde çektiği çekle ödemişse, bu işlem aynı bir ihracat
işlemi gibi algılanır ve ödemenin çekle yapılmış olması döviz girişi kabul edilir.
Aktif(+)
Sermaye ithali

Pasif(-)

10.000 $

Döviz Girişi

10.000 $

7. Türk bir yatırımcı 3000$ değerinde Amerikan hazine bonosu aldığında karşılığını da
yatırımcının bankası durumundaki Garanti Bankası’nın ABD’deki muhabiri üzerinde tuttuğu
hesaptan ödemiştir. Satılan hazine bonosu Türkiye açısından bir borç işlemidir, ödemenin
dışarıda tutulan fonlardan karşılanması ise, dış alacakların azalması anlamına gelmektedir.

Aktif(+)
Sermaye ihracı
Dış alacaklarda azalma

Pasif(-)
3.000 $

3.000 $

1.2. ÖDEMELER DENGESİNİN YAPISI VE ANA HESAP GRUPLARI

Ödemeler bilançosu bir dönem içinde dış dünya ile gerçekleşen tüm işlemleri içermesine karşın
kolay takip edilebilir olmasını borçlu ve alacaklı işlemlerin ortak özelliklerine uygun olarak
belirli hesap gruplarına ayrılmış olmasına borçludur. Bu anlamda ödemeler bilançosunun temel
hesap grupları şunlardır: cari işlemler hesabı, sermaye hesabı, resmi rezervler hesabı ve
istatistik farkları gösteren net hata ve noksan hesabı.

Şekil.1.: Hesap Grupları Özet Tablosu
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Kaynak: Alkan, 2007, s.7.

Ödemeler bilançosunun en önemli grubu cari işlemler hesabıdır, cari işlemler hesabı altında
mal ve hizmet akımlarıyla ilgili işlemler yer almaktadır. Sermaye hareketleri hesap grubunda
ise yabancılarla yapılan sermaye alışverişine ilgili işlemler yer almaktadır. Net hata ve noksan
kalemi ise dengeleyici hesap grubunu oluşturur. Resmi rezervler hesabında ise merkez
bankasının piyasaya sunduğu veya piyasadan çektiği rezervler sonucu ülkenin resmi
uluslararası rezervlerindeki net değişmeyi izleyebiliriz, bu hesap altında IMF rezerv
pozisyonları yer alır.

Cari işlemler ve sermaye hesabına kaydedilen işlemler günlük ekonomik hayatın işleyişi
içindeki doğal akışta gerçekleşen, otonom işlemlerdir. Bunların yapılış nedeni ödemeler
dengesini sağlamakla ilgili değildir. Otonom işlemler (autonomoustransactions) olarak
tanımlanan bu işlemler, ödemeler bilançosunda ekonomik anlamda açık ya da fazla doğuran
işlemlerdir bu denenle kimi zaman dengesizlik doğuran (gap-making) işlemler olarak da
anılırlar.

Resmi rezerv işlemleri ise, otonom işlemlerin aksine denkleştirici işlemleri içerirler. Merkez
Bankası, mal hizmet akımları sonucu ortaya çıkan dengesizlikleri gidermek amacıyla resmi
döviz rezervlerine, alış veya satış gerçekleştirerek müdahalede bulunur. Örneğin piyasada
yürütülen dış ticaret işlemleri nedeniyle döviz talebi, döviz arzından fazla ise merkez bankası
döviz kurunun yükselmesini engellemek amacıyla resmi döviz rezervini kullanarak piyasaya
döviz arz ederek açığı kapayabilir. Döviz piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla hareket eden
Merkez Bankası (MB) bu tür dengesizlik giderici (gap-filling) işlemler gerçekleştirebilir.
Otonom ve denkleştirici işlemlerin sırasıyla çizgi üstü ve çizgi altı işlemler olarak
gruplandırıldığı da görülmektedir.
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Şekil-2.Ödemeler Bilançosunun Şematik Yapısı

İşlem Grupları
Çizgi-Üstü İşlemleri

Alacak

Borç

A. Mal İhracat ve İthalatı

(+)

(-)

DIŞ TİCARET BİLANÇOSU

(+)

(-)

B. Hizmet İhracatı ve İthalatı

(+)

(-)

C. Tek Yanlı Transferler

(+)

(-)

1. Özel Bağış ve Hediyeler

(+)

(-)

2. Hükümet Transferleri

(+)

(-)

CARİ İŞLEMLER BİLANÇOSU

(+)

(+)

A. Uzun Süreli Sermaye

(+)

(-)

1. Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımları

(+)

(-)

2. Özel Portfolyo Yatırımları

(+)

(-)

3. Resmi Sermaye İşlemleri

(+)

(-)

B. Kısa Süreli Sermaye (denkleştirici olmayan)

(+)

(-)

I. CARİ İŞLEMLER HESABI

II. SERMAYE HESABI

SEMAYE İŞLEMLERİ BİLANÇOSU
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III. İSTATİSTİK FARKLAR
(NET HATA VE NOKSAN)
Çizgi Altı İşlemleri
IV. RESMİ REZERVLER HESABI
1. Kısa Süreli Sermaye

(+)

(-)

2. Döviz

(+)

(-)

3. Parasal Altın

(+)

(-)

4. SDR ve IMF Rezerv Pozisyonu

(+)

(-)

RESMİ REZERVLER BİLANÇOSU

Kaynak: Seyidoğlu, 2009, s.322.

1.3. DIŞ AÇIK VE FAZLA

Ödemeler bilançosu dengesi; yıl içindeki otonom işlemlerin toplam alacak ve toplam borç
kalemlerinin birbirine eşit olmasıdır. Eğer toplam borçlu işlemler toplam alacaklı işlemlerden
daha büyükse ödemeler dengesi açığından, aksi durumda ise ödemeler dengesi fazlasından söz
ediyoruz.

Cari işlemlerde yer alan mal ve hizmet akımları, benzer malların iç ve dış fiyatları, göreceli
rekabet durumu, döviz kurları, iç ve dış satın alma gücü, dış ticaret politikaları gibi çok sayıda
makro değişkene bağlıdır. Sermaye hesaplarındaki akımlar ise, iç ve dış gelir oranları, risk
düzeyleri vb. faktörlerden etkilenir. Kısa süreli sermaye fonları ise özellikle faiz oranlarından
etkilenir. Dolayısıyla otonom işlemler olarak tarif ettiğimiz cari işlemler ve sermaye işlemleri
ekonomik ve siyasal nedenlere bağlı olarak değişirler. Az önce de bahsettiğimiz üzere otonom
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işlemler açık yaratıcı işlemlerken, denkleştirici işlemler ise otonom işlemlerin yol açtığı
dengesizlikleri kapatmak amacıyla gerçekleştirilirler.

Yukarıda anahatlarıyla bahsedilen ödemeler dengesi bilançosunun alt hesap gruplarının
bilançolarından tek tek bahsetmek ve bunlara kendi başlarına ağırlık vermek mümkündür.
Örneğin cari işlemler bilançosu, dış ticaret bilançosu, hizmetler bilançosu, yatırım gelirleri
bilançosu, sermaye bilançosu gibi çok sayıda alt bilanço vardır, ekonomi politikası olarak
eğilimi hangi yöndeyse bir ülke ödemeler dengesi bilançosunun o alt bilançosuna ağırlık
verebilir. Dış ticaret bilançosu mal ve hizmet ticaretindeki uluslararası pozisyonu verir, cari
işlemler bilançosu ise ülkenin gelir ve harcama dengesini yansıtır, bakış açısına göre, makro
ekonomik yapının geneli açısından hangi dengenin önem arz ettiği farklı yorumlanacak ve
dengesizlikleri giderici politikalar da ona göre gelişecektir.

1.4. DIŞ ÖDEME AÇIKLARININ NEDENLERİ:

Ödemeler dengesi açıkları otonom işlem giderlerinin, gelirlerinden fazla olmasından
kaynaklanır. Az önce de bahsettiğimiz gibi otonom işlemler, ekonomik ve siyasal bir çok faktör
tarafından belirlenmektedir. Denge durumunun yakalandığını varsaydığımız durumda dahi bu
faktörlerin hepsinin sabit kalmasını beklemek, diğer bir deyişle denge durumunun
sarsılmamasını beklemek gerçekçi değildir. Dolayısıyla ödemeler dengesi bilançosunun, her
hafta ya da ay dengede olması beklenmez, önemli olan dengenin bir dönemin sonunda
sağlanmasıdır. Bazen dış dengenin sağlanması konjonktür dalgalanmalarına bağlı olarak iki ya
da üç yılda bir de gerçekleşebilir.

Ödemeler dengesinin döviz kuru politikasıyla yakın ilişkisi vardır. Serbest dalgalanan kur
politikası uygulanıyorsa, döviz kuru da döviz arz ve talebi doğrultusunda değişerek denge
sağlanır. Döviz piyasasında kendiliğinden denge sağlanabilmesi sayesinde Merkez Bankası’nın
müdahale etmesi ve uluslararası rezervlere gerek kalmaz. Sabit kur rejimlerinde ise, kurun
değişmesine izin verilmediği için döviz piyasasındaki fiyat mekanizması çalışamamakta, bu
durum rezerv değişmelerini zorunlu kılmaktadır. Döviz piyasasını tartıştığımız ileri haftalarda
bu konuyu detaylı olarak ele alacağız. Ancak burada kısaca bahsettiğimiz bu yakın ilişkinin
yanısıra ödemeler bilançosu ve döviz piyasası işlemlerini birebir özdeş görmemek gerektiği
vurgulanmalıdır. Zira döviz girişi ya da çıkışıyla ilgili olmadığı halde takas, kliring, hediyelik
eşya alışverişi gibi bir dizi işlem ödemeler bilançosuna kaydedilir. Dolayısıyla döviz
piyasasında denge sağlanması halinde dahi ödemeler bilançosu dengede olmayabilir.
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Halil Seyidoğlu dış ödemeler dengesi açıklarını dört ana neden altında gruplaştırarak
tartışmıştır: yapısal nedenler, iktisadi dalgalanma, geçici nedenler ve döviz spekülasyonu:

1.4.1. Yapısal nedenler:

Ekonomik yapıdan, ve uygulanan makro ekonomik politikalardan kaynaklanan etkenlerdir.
İleride daha detaylı ele alacağımız için burada sadece genişletici ya da daraltıcı politikaların
yurtiçi mallarına ve ithalat talebine etkilerinin dış ticaret dengesini de kaçınılmaz olarak
etkilediğini, ve ödemeler dengesi açıklarının uygulanan döviz kuru politikasıyla da paralel
olarak ekonomik büyümeden, istihdama ve refah seviyesine kadar çok sayıda değişkeni
etkilediğini söylemekle yetinelim.

Kalkınma hızı da dış dengeyi etkiler. Üretim yapmak için yatırım mallarının ve teknolojinin
ithaline ihtiyaç duyan kalkınmasını tamamlayamamış ülkeler kaçınılmaz olarak dış ticaret
dengesini kurmakta zorlanır. Dış dünyaya sattıkları düşük katma değerli mallar ve hammadde
gelirleri, ithal etmeleri gereken sanayi ürünlerinin maliyetini karşılayamaz ve kronik dış açıklar
verirler. Bu döngünün kırılabilmesi için teknolojik bir sıçrama ihtiyacının literatürde sıklıkla
dile getirildiği görülmektedir.

Ekonomik verimlilik de kullanılan teknoloji ve makineleşme oranıyla ilişkilidir. Verimliliğin
yükselmesi birim saat başına daha çok üretim yapabilmesi ve birim maliyetlerin düşmesini
beraberinde getirecektir. Maliyetlerin düşmesi dış rekabet gücünü ve dolayısıyla dış ticaret
dengesini etkileyecektir.

1.4.2. İktisadi dalgalanmalar

Ekonomik çevrimler olarak da tercüme edilen (economiccycles) iktisadi dalgalanmalar
ülkelerin belli aralıklarla genişleme ve daralma dönemlerine girdiklerini açıklamak için
kullanılan bir kavramdır. Ekonomik çevrimler mevcut yatırımların ve genişleme dalgalarının
belli bir olgunlaşma seviyesinden sonra sönümlendiğini ve tersine bir sürecin başladığını
göstermektedir. Küreselleşme çağında, hem dış ticaret hem de sermaye hareketleri dolayısıyla
ülkeler birbirlerinden etkilenmekte ve birbirlerinin krizlerini ithal edebilmektedir.
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İktisadi dalgalanmanın genişleme aşamasında gelir ve harcamalar artar, bu durum fiyatlara
yansıyarak fiyatların artmasına neden olur ve ödemeler bilançosunun açık vermesiyle
sonuçlanır. Daralma aşamasında ise tersine harcamalar kısılır, fiyatlar düşer ve ödemeler
dengesi fazla verir.

1.4.3. Geçici Faktörler

Bunlar öngörülemeyen doğal afetler gibi arızi durumlardır.

1.4.4. Yabancı sermaye giriş ve çıkışları

Özellikle kısa süreli sermaye akımlarının hareketleri ödemeler dengesini etkilemektedir.
Yukarıda bahsedilen diğer nedenler cari işlemler ile yani reel piyasa ile ilişkilidir, ancak
günümüzde finans piyasalarının dünyanın en küresel ve en dev piyasaları olmalarıyla birlikte
sermaye piyasaları işlem hacmi, cari piyasanın çok daha üzerinde seyretmektedir. Uzun
dönemli sermaye akımları ve özellikle doğrudan yatırımlar ödemeler dengesinin yanında
üretimi ve cari işlemler dengesini de dolaylı olarak etkilemektedir. Sıcak para hareketleri olarak
da bilinen kısa dönemli sermaye hareketleri ise spekülasyon geliri elde etmek isteyenlerin
faaliyet gösterdiği ve ülkelerin ekonomik istikrarı ve ödemeler dengesi açısından tehlike arz
eden finansal hareketlerdir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

Soru 1: Ödemeler dengesi bilançosunda neden ülke vatandaşı olmak yerine ülkede yerleşik
olma kavramı kullanılır, örneğin ülkedeki yabancı sermaye işletmeleri nasıl bir işleme tabi
tutulurlar?
Soru 2: Bir işlemin alacaklı ya da borçlu olması ne demektir? Muhasebe tekniği açısından
ödemeler dengesi bilançosunun alacaklı ve borçlu taraflarının eşit çıkmasının ekonomik
anlamda denge ile ilgisi var mıdır?
Soru 3: Denkleştirici ve otonom işlem ne demektir? Sabit döviz kuru sisteminde, resmi
rezervler hesabında izlediğimiz döviz kuru arz, talep dengesinin sağlanması işlemlerini
açıklayınız.
Soru 4: Ödemeler bilançosunda dengesizliğe yol açan etkenleri tartışınız, gelişmekte olan
ülkelerdeki en önemli etkenler neler olabilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Uluslararası İktisat II dersinin ilk haftasında öncelikle dersin konularına giriş mahiyetinde bir
bilgilendirmeyle başlanmıştır. Ödemeler dengesinin tanımı, özellikleri detaylı bir şekilde ele
alınmış, yapısı ve ana hesap grupları tanıtılmıştır. Ödemeler dengesi bilançosunun doğru
okunmasını sağlamak amacıyla borç ve alacak işlemlerinin işleyişinin anlaşılmasına yardımcı
olacak örnek uygulamalar yapılmıştır. Son olarak ödemeler dengesinin açık ya da fazla
vermesinin anlamı ve olası nedenleri tartışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Mal ihracatı ülkeye döviz kazandıran başlıca işlemdir. Kayıt tekniği açısından
…….bir işlem olarak ihracat gerçekleşmeleri …….. kısma kaydedilir.
A)
B)
C)
D)
E)
2.
A)
B)
C)
D)
E)
3.

A)
B)
C)
D)
E)
4.
A)
B)
C)
D)
E)

alacaklı, pasif
alacaklı, aktif
borçlu, pasif
borçlu, aktif
borçlu, alacaklı
mal ithalatı yabancılar lehine alacak hakkı doğurması dolayısıyla ….. bir işlem
olarak kaydedilir.
alacaklı, pasif
alacaklı, aktif
borçlu, pasif
borçlu, aktif
borçlu, alacaklı
……………kavramı ülkelerin belirli bir dönem içerisindeki dış ekonomik ve mali
ilişkilerinin durumunu gözler önüne seren, ülkenin mal ve hizmet ve sermaye
akımları gibi işlemler dolayısıyla dış dünyadan sağladığı gelirlerin dışarıya yapılan
ödemelere eşit olup olmadığını ortaya koymaktadır.
Dış Ödemeler Bilançosu
Yabancı yatırımlar
Swap İşlemleri
Para Politikası
Maliye Politikası
Yurt dışından ülkeye sermaye girişi bir ………işlemi iken, ülkeden sermaye çıkışı
da bir ……… işlemi niteliğindedir.
Borç, alacak
Alacak, borç
Aktif, aktif
Pasif, pasif
Borç, pasif

5.ÖdemelerbilançosundaCariİşlemlerveSermayehesabınakaydedilenişlemlere ne ad
verilir?
A) Otonomişlemler
B) Denkleştiriciİşlemler
C) DengesizlikGidericiİşlemler
D) ÇizgiAllıİşlemleri
E) AçıkKapayıcıişlemler
6. …………. ekonomik ve ticari hayatın normal işleyişi ile kendiliğinden gerçekleşen
işlemlerdir.
A) Rezerv işlemleri
B) Tek yanlı transfer işleri
C) Denkleştirici işlemler
D) Otonom işlemler
E) Net hata ve noksan işlemleri
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7. ……………….., ……………….işlemlerin yol açtığı bir açık veya fazlayı
dengeleme amacıyla ortaya çıkarlar.
A) Rezerv işlemleri, denkleştirici
B) Tek yanlı transfer işleri, otonom
C) Denkleştirici işlemler, otonom
D) Otonom işlemler, denkleştirici
E) Net hata ve noksan işlemleri, denkleştirici
8. Muhasebe tekniği açısından resmi rezervlerle ilgili işlemlerin ödemeler
bilânçosunda kaydedilişi şu şekildedir; merkez bankasının döviz satışları ………,
merkez bankasının döviz alımları………. niteliğindedir.
A) Borç, alacak
B) Alacak, borç
C) Aktif, aktif
D) Pasif, pasif
E) Borç, pasif
9. Hangisi dış dengesizlik doğuran faktörlerden biri değildir?
A) Yapısal nedenler
B) İktisadi dalgalanmalar
C) İşsizlik
D) Döviz spekülasyonu
E) Geçici faktörler
10. Ödemeler dengesi açık veren ülkelerin ulusal paralarının döviz piyasalarında
değeri…………, fazla veren ülkenin parasının ise değeri …………
A) Yükselir, düşer
B) Düşer, değişmez.
C) Değişmez, düşer
D) Düşer, yükselir
E) Değişmez, değişmez.

CEVAPLAR
1-B, 2-C, 3-A, 4-B, 5-A, 6-D, 7-C, 8-B, 9-C, 10-D
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2. ÖDEMELER DENGESİ ANA HESAP GRUPLARI VE TÜRKİYENİN
ÖDEMELER BİLANÇOSU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.Cari İşlemler Hesabının alt hesapları tanıtılacakve muhasebeleştirme şekilleri
açıklanacaktır.
2.2.Sermaye Hesabının alt hesapları tanıtılacak ve muhasebeleştirme şekilleri
açıklanacaktır.
2.3. Resmi Rezervler hesabının alt hesapları tanıtılacak ve otonom işlemlerin
yarattığı döviz kuru dengesizliklerine müdahale edilmesi durumunda resmi rezervler
hesabının nasıl etkileneceği açıklanacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar

Ödemeler Dengesi Bilançosu, Cari İşlemler Hesabı, Sermaye İşlemleri Hesabı,
Resmi Rezervler Hesabı
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Giriş

Bu bölümün amacı ödemeler dengesi bilançosu alt hesap gruplarına daha yakından
bakmaktır. Bu amaçla cari işlemler hesabı, sermaye hesabı, resmi rezervler hesabı ve muhasebe
dengesini kuran net hata ve noksan hesapları ve bunların alt hesapları ele alınacaktır. Ödemeler
Dengesi Bilançosunun alt bilançolarının ele alındığı, otonom ve denkleştirici işlemlerin
ilişkilerinin ele alındığı bu bölümün sonunda öğrencinin ödemeler dengesi bilançosunu
okuyabilir ve anlamlandırabilir hale gelmesi hedeflenmektedir.
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2.1. ÖDEMELER DENGESİ ANA HESAP GRUPLARI
Ödemeler dengesi geçen hafta da ana hatlarıyla bahsettiğimiz üzere cari hesaplar, sermaye
hesaplar gibi ana hesap gruplarından oluşmuştur. Ödemeler dengesi bilançosunu ana ve alt
hesap gruplarını tanıyarak daha iyi anlayacağımız bu bölüme ödemeler dengesi bilançosunun
şematik yapısını hatırlayarak başlayalım.

Tablo.1: Ödemeler Bilançosunun Şematik Yapısı
İşlem Grupları
Çizgi-Üstü İşlemleri

Alacak

Borç

A. Mal İhracat ve İthalatı

(+)

(-)

DIŞ TİCARET BİLANÇOSU

(+)

(-)

B. Hizmet İhracatı ve İthalatı

(+)

(-)

C. Tek Yanlı Transferler

(+)

(-)

1. Özel Bağış ve Hediyeler

(+)

(-)

2. Hükümet Transferleri

(+)

(-)

CARİ İŞLEMLER BİLANÇOSU

(+)

(+)

A. Uzun Süreli Sermaye

(+)

(-)

1. Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımları

(+)

(-)

2. Özel Portfolyo Yatırımları

(+)

(-)

I. CARİ İŞLEMLER HESABI

II. SERMAYE HESABI
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3. Resmi Sermaye İşlemleri

(+)

(-)

B. Kısa Süreli Sermaye (denkleştirici olmayan)

(+)

(-)

1. Kısa Süreli Sermaye

(+)

(-)

2. Döviz

(+)

(-)

3. Parasal Altın

(+)

(-)

4. SDR ve IMF Rezerv Pozisyonu

(+)

(-)

SEMAYE İŞLEMLERİ BİLANÇOSU
III. İSTATİSTİK FARKLAR
Çizgi Altı İşlemleri
IV. RESMİ REZERVLER HESABI

RESMİ REZERVLER BİLANÇOSU

2.1.1. CARİ İŞLEMLER HESABI

Cari işlemler hesabı (currentaccount) ödemeler bilançosu içinde en önemli hesap grubudur.
Ülkede gerçekleştirilen tüm mal ve hizmetlerin ithalatının ve ihracatının parasal karşılığı bu
hesapta gözlemlenebilir. Dolayısıyla dış ticaretten kaynaklanan döviz gelir ve giderleri
sayesinde dış ticaret açığı izlenebilir. Burada oluşan alacak ya da borç bakiyesi beraberinde
milli gelir, istihdam düzeyi, enflasyon oranı ve büyüme hızı gibi makro ekonomik değişkenleri
etkileyebilmektedir. Cari işlemler kendi içinde üçe ayrılır: mal ticareti, hizmet ticareti ve tek
yanlı karşılıksız transferler.

2.1.1.1. Mal Ticareti:
Mal ticareti, ekonomik nitelik taşıyan malların ihracat ve ithalatını ifade etmektedir, mal ticareti
yerine bazen görünür ticaret (visibletrade) de denmektedir. Buradaki değerler , İhracat Fob
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(Free on board) yani gemi ambarındaki değeri ile, İthalat ise Cif (Cost, insurance, freight) yani
malın bedeline sigorta ve nakliye masrafları eklendikten sonraki değeri üzerinden gösterilir.
(Aren, 1975, s.156)

Mal Ticareti ödemeler bilançosunun yarısı ila 2/3’ünü oluşturmaktadır.
Ülkelerin
gerçekleştirmiş oldukları ihracat ile ithalat arasındaki fark, dış ticaret dengesini (balance of
trade) göstermektedir. Mal ticareti, ülkenin sanayileşme ve kalkınma seviyesinin önemli bir
göstergesidir, zira üretim, istihdam, teknoloji, verimlilik ve uluslararası rekabet gücünü yansıtır.
Dış ticaret dengesi ekonomik önemi ödemeler dengesinde tuttuğu büyük pay nedeniyle çoğu
zaman ödemeler dengesi ile karıştırılmaktadır. Ayırımı netleştirmek için bir kez daha
hatırlatalım; Ödemeler dengesi bir ülkenin dış alemle olan gelir gider ilişkilerini
göstermekteyken, dış ticaret bilançosu sadece ihracat ile ithalat arasındaki farkı ifade
etmektedir.
İthalat; dış dünyadan alınan malları ve bunun karşılığında yapılan ödemeyi ifade eder. Mal
ithalatı döviz gideri doğuran bir kalem olmasından dolayı cari işlemler bilançosunun borçlu
tarafında kayıt edilmektedir. Bu işlem yabancı ülkeye bir alacak hakkı yaratmış olur, döviz
çıkışı bilançoya (-) olarak kaydedilir.
İhracat; dış dünyaya satılan mallar karşılığında döviz elde etmektir. Mal ihracatından ülkeye
döviz kazandırır ve dış dünyadan parasal alacak hakkı doğurduğundan cari işlemler
bilançosunun alacaklı tarafına yazılır. Bu seferde yabancı ülkelerden bir alacak hakkı yarattığı
için bilançoya (+) olarak kaydedilir.

2.1.1.2. Hizmet Ticareti

Yabancı ülkelerle yapılan hizmet ithalat ve ihracatından doğan parasal akımlar cari işlemlerin
altında hizmetler ticareti kategorisinde yer almaktadır. Hizmet ticaretinin bir diğer adı da
görünmez ticaret (invisibletrade)’tir.
Hizmet ticareti kapsamındaki işlemler aşağıdaki gibidir:
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2.1.1.2.1. Dış Turizm

Ülkeye gelen turistlerin yaptıkları gezi, konaklama, alışveriş gibi harcamaların toplamı ile yurt
içindeki yerleşiklerin yurt dışında yaptıkları turizm amaçlı döviz harcamalarını göstermektedir.
Ülke dışında turizm sonucu yapılan bu döviz harcamaları, döviz çıkışı olduğu için bilançoya () olarak kayıt edilirken, ülkeye gelen turistlerin harcadıkları döviz ise, döviz girişi olduğundan
(+) olarak kayıt edilmektedir. Turist harcamalarından elde edilen gelirler aynı mal ihracına,
ülkede yerleşik kişilerin yabancı ülkelerde yaptıkları turistik harcamalar ise aynı mal ithalatına
benzer.

2.1.1.2.2. Faiz

Yabancı ülkeye borç verilmesi sonucu alınan faiz ile yabancı ülkelerden alınan borçların faiz
ödemeleri, faiz işlemi adı altında gösterilir.

2.1.1.2.3. Göçmen Transferleri

Ülkeye gelen göçmenlerin getirdikleri paralar ve ülkede yerleşik olanların diğer ülkelere
göçmen olarak gittiklerinde götürdükleri paralar göçmen transferleri altında izlenmektedir.
1990 yılında Bulgaristan’dan Türkiye’ye göçmen olarak gelenlerin getirdikleri ve daha sonra
yerli para birimine çevirdikleri paralar bu işlem içinde gösterilen işlemlere bir örnektir.
(
Eğilmez ve Kumcu, 2004, s.245)

2.1.1.2.4. İşçi Gelirleri

İşçi gelirleri içinde yurtdışında yaşayan vatandaşların ülkeye gönderdikleri gelirler ve tersinden
ülkede yaşayan yabancıların yurtdışına gönderdikleri paralar yer alır. Ülke vatandaşlarının
gönderdiği dövizler ile dışarıya gönderilenler arasındaki fark net işçi dövizlerini verir.

İşçi gelirleri önceki dönemlerde hizmetler hesabı içinde yer alıyordu, bunun sebebi ihraç edilen
emek hizmetlerinin karşılığı biçiminde düşünülmesiydi, daha sonra ise yurt dışındaki işçilerin
uzun süre bu ülkelerde kalmasından dolayı orada yerleşik sayılmalarından daha sonra tek yanlı
transferler içinde yer verilmiştir. (Alkan, 2007, s.11)
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2.1.1.2.5. Uluslararası Taşımacılık

Kara, deniz ve hava yoluyla yabancı ülkelere yolcu ve yük taşımacılığından elde edilen dövizler
aktife, aynı konuda yabancılara yapılan ödemeler ise pasife yazılır.

2.1.1.2.6. Uluslararası Bankacılık ve Sigortacılık

Ulusal banka ve sigorta şirketlerinin uluslararası faaliyetlerinde elde ettikleri döviz kazançları
ve aynı tür faaliyetler için yabancı banka ve sigorta şirketlerine yerleşik vatandaşların ödemeleri
bu hesaba işlenmektedir.

2.1.1.2.7. Uluslararası İnşaat Hizmetleri

Ülkede yerleşik olanların yabancı ülkelerde yaptıkları inşaat ve danışmanlık hizmetleri,
yabancıların ülkede gerçekleştirdikleri bu tür hizmetleri kapsar.

2.1.1.2.8. Lisans Bedelleri, Kiralar, Komisyonlar

Yurt dışındaki sağlanan özel hizmetler karşılığında yapılan telif hakları, royalty’ler, lisans
ödemeleri, leasing bedelleri, danışmanlık ve mühendislik ücretleri, yabancı filmlerin kiraları,
uydu kiraları, mümessillik ve banka komisyon bedelleri gibi bedelleri kapsar.

2.1.1.2.9. Yurtdışı Resmi Hizmetler:

Yurt dışında ülkeyi temsil eden elçilerin ve konsolosların ücretleri, devlet binalarının onarımı
ve bakımı ve diğer çalışanların maaşları gibi resmi harcamalardır.
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2.1.1.2.10. Dış Yatırım Gelir ve Giderleri

Yurt içindeki yabancı sermaye şirketlerinin yurtdışına transfer ettiği karlar, ülkeye yapılan uzun
ve kısa süreli mali yatırımlardan sağladıkları karlar ve dış yatırımlardan elde ettikleri faiz ve
temettü gelirleri ile açılan dış kredilerin faiz gelirleri de alacaklı, aktif (+) işlemler olarak
hizmetlerin altına kaydedilir.

2.1.1.3 Tek Yanlı Transferler

Bu hesap kalemi içerisinde ülkeler arasında gerçekleşen bağış ve hibeler kayıt altına alınır.
Bağış ve hibelerin karşılığında herhangi bir ödeme yapmak gerekmediği için bu tür işlemlere
tek yanlı transferler denir. Tek yanlı transferler bağışta bulunan kişinin kim olduğuna bağlı
olarak özel ve resmi transferler olarak ikiye ayrılır. Resmi tek yanlı transferler arasında
hükümetlerin ülke dışında gerçekleştirdiği para yardımları, gıda, giyecek, ilaç yardımları ve
sağlık, eğitim, kültür gibi alanlarda faaliyet gösteren uluslararası kurumlara verdiği destekler
yer almaktadır. Benzer yardım faaliyetlerinin özel kişi ya da şirketler tarafından gerçekleşmesi
durumunda bunlar özel tek yanlı transferler olarak kaydedilir.

Yapılan tek yanlı transfer, yardımı kabul eden ülke açısından borç işlemi niteliğindedir.
Muhasebe kaydı aynı tutarda alacak kaydı ile denkleştirilir. Örneğin gıda yardımı yapılmışsa,
gıda bir mal olduğu için, tek yanlı transfer hesabına kaydedilen borçlu işlem mal hesabına aynı
miktarda alacak kaydı yapılarak kapatılır. Yardım eğer nakit olarak yapılmışsa, tek yanlı
transfer hesabına yazılan borç, sermaye ya da resmi rezervler hesabına aynı tutarda kayıt
yapılarak dengelenir. Hafta 1 notlarında verilen örneklerden dördüncüsü olan ve aşağıda
tekrarlanan işlem bir tek yanlı transfer örneğidir.

4) Türk bir sivil toplum kuruluşu Suriye’ye 50.000$ tutarında gıda yardımında bulunduğunda,
yardım tutarı gönderilen tek yanlı transfer olarak pasife, gıda yardımı ise mal ihracı olarak aktife
yazılmaktadır:

Aktif(+)
Gönderilen tek yanlı transfer

Pasif(-)
50.000 $
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Mal İhracı

50.000 $

Ayrıca yukarıda da belirttiğimiz gibi yurt dışında çalışan işçilerin gönderdikleri döviz gelirleri
ve sürekli kalmak üzere ülkeye göç edenlerin beraberlerinde getirdikleri paralar karşılıksız
transferler olarak kabul edilirler.

2.1.1.4 Cari İşlemler Dengesi

Cari işlemler altında kaydı tutulan işlemlerin alacaklı ve borçlu kısımları toplamı arasındaki
farka cari işlemler bilançosu ya da cari işlemler dengesi (currentaccountbalance) denir. Borç ve
alacak kesimi denkliği, denge durumunu; alacak kısmının daha büyük olması cari işlemler
bilançosunun fazla verdiğini; borç kısmının alacaklardan fazla olması hali ise cari işlemler
bilançosunun açık verdiğini gösterir.

Cari işlemlerin alt kategorileri ele alınırsa, cari işlemler dengesi dış ticaret bilançosu, hizmetler
bilançosu ve tek yanlı transferler bilançosunun toplamıdır. Yatırım gelir ve giderleri ayrı bir
kategori olarak ele alınabilir, eğer bu şekilde bir sınıflandırmaya gidilirse yatırım dengesi de
dördüncü alt bilanço olarak cari işlemler bilançosunun altında yer alır.

Milli gelir hesabında cari işlemler dengesi de içerilir, ihracat (X) ülke gelir harcama akımına
katılım kalemiyken, ithalata harcama akımından ayrılan bir sızıntıdır. Milli gelir denklemini
hatırlayacak olursak;

GSYİH= C+I+G+(X-M)
GSYİH, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla
C, Tüketim (consumption)
I, Yatırım (investment)
G, Devlet harcamaları (governmentexpenditures)
X, İhracat (exports)
M, İthalat (imports)
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(X-M), ihracat ve ithalat farkını, net ihracatı (NX-net exports) ifade eder. Buna aynı zamanda
dar anlamda dış ticaret bilançosunu gösterir. Tek yanlı transferleri dışarıda bırakıp ihracat ve
ithalatı mal ve hizmet ticareti olarak tanımlarsak, (X-M), geniş anlamda cari işlemler
bilançosunu gösterir. Dış ticaret bilançosunun fazla vermesi üretimin ve istihdamın yüksek
olması anlamına gelmektedir. Üretimin ve istihdamın yüksek olması yurt içi talebin yüksek ve
yeni yatırımları özendirici olması demektir. Bu anlamda dış ticaret fazlası, canlı sağlıklı ve
büyüme eğiliminde olan bir ekonomik yapıyı işaret eder. Bu anlamda uluslararası
karşılaştırmalarda rekabetin, verimliliğin ve ilerlemenin ölçüsü olarak kullanılır.

2.1.2. Sermaye Hesabı

Sermaye hareketleri ülkedeki yerleşiklerin yabancı ülkelerle yaptıkları kısa ve uzun süreli
yatırım ve kredi akışını kapsamaktadır. Bu yatırımlar üretim tesisleri, bina, arazi gibi fiziki
yatırımlar olabildiği gibi; yabancı tahvil, hisse senedi, hazine bonosu, yabancı bankalarda
açtırılan mevduat hesapları gibi mali fonlardan da oluşabilmektedir.

Ödemeler bilançosu açısından yurt dışından ülkeye sermaye girişi bir alacak işlemi, ülkeden
sermaye çıkışı işe bir borç işlemidir. Borç ve alacak hesabının temel ilkesi açısından şöyle
açıklayabiliriz: ‘Yabancıların ele alınan ülkedeki sermaye varlıklarındaki bir artış (sermaye
girişi niteliğinde olduğundan) alacaklı, yerli kişi ve kuruluşların dış varlıklarındaki bir artış
(sermaye çıkışı niteliğinde olduğundan) borçlu işlemdir. Uluslararası yükümlülüklerdeki
(borçlar) değişmelerin kaydedilişi ise bunun tersinedir; yani yabancıların ele alınan ülkedeki
yükümlülüklerindeki bir artış alacaklı, yerlilerin yabancılara karşı yükümlülüklerindeki artış ise
borçlu işlem durumunda olacaktır. ’ (Seyidoğlu, 2009, s.321)

Bu kısa ve uzun dönemli sermaye hareketleri özel kişi ve kurumlar aracılığıyla olabildiği gibi
devlet aracılığıyla da olabilmektedir. Genelde süresi bir yıldan az olanlara kısa süreli sermaye
hareketi, süresi bir yıldan uzun olanlara ise uzun süreli sermaye hareketi denilmektedir. Uzun
süreli sermaye yatırımları içindeki dolaysız yabancı sermaye yatırımları (FDIforeigndirectinvestment) önemli yer tutar; bunun yanında uluslararası portfolyo/portföy
yatırımı adı da verilen uzun süreli yabancı tahvil ve senet alımları da bu gruba girer. Uzun süreli
sermaye hareketleri, hükümetler, uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından da
gerçekleştirileblir. Örneğin, DB ve IMF gibi kurumların ülkelere açtıkları krediler bu
kapsamdadır. Bu işlemleri ödemeler bilançosunun sermaye hesabında gösterilirken, bunların
karşılığında elde edilen faiz vb. ödemeler cari işlemlerin hizmetler başlığı altında yer verilir.
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Uzun dönemli sermaye hareketlerinden karşılıksız olarak gerçekleştirilen sermaye transferleri
(borcun bağışlanması vb.) ve üretilmeyen/finansal olmayan varlıkların çıkarılmasının ardından
(kara parçası gibi üretilmeyen varlıkların alımı/satımı ile patent yayınlama hakkı gibi soyut
varlıklara ait işlemler sonucu ortaya çıkan akımlar) geriye kalan sermaye hesaplarını şekline,
varlık ve yükümlülüklerine göre gruplamak mümkündür.

Sermaye sekline göre;
i) Doğrudan yatırımlar
ii) Portföy yatırımları
iii) Finansal türevler
iv) Diğer yatırımlar
olarak ayrılmaktadır.

Bunlardan Varlık ve Yükümlülük ayrımında,
“Doğrudan Yatırımlar” yatırımın yönüne göre;
“Portföy Yatırımları” sektör ve enstrümana göre;
“Finansal Türevler” sektörlere göre;
“Diğer Yatırımlar” ise enstrüman, sektör ve vadeye göre alt gruplara ayrılmaktadır.

2.1.2.1. Doğrudan Yatırımlar

Doğrudan yatırım; yatırımcının yerleşik olduğu ekonomi dışındaki bir ekonomide yaptığı uzun
vadeli yatırımı gösterir. Burada yatırımcının kuruluşun sermayesinde %10’dan ( %10 dahil)
fazla paya sahip olması veya yönetiminde söz sahibi olması esastır. 1980’lere kadar uluslararası
sermaye akımlarının daha çok doğrudan sermaye yatırımları iken 1980 sonrası portföy
yatırımları yaygınlaşmıştır.
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Doğrudan yatırım kalemi, yabancı sermaye yatırımının yapıldığı ülke ve yabancı sermayeyi
getiren ülke ayrımında, Sermaye, Kârın Sermayeye Katılımı, Diğer Sermaye olarak
sınıflandırılmaktadır:
- Sermaye: Doğrudan yatırımcının ana merkezinin bulunduğu ekonomi dışındaki ekonomilerde
yeni bir şirket kurulması, mevcut şirketlere iştirak edilmesi için getirdiği sermayeyi,
- Kârın Sermayeye Katılımı: Doğrudan yatırımlardan elde edilen kârların dağıtılmaksızın
sermayeye ilave edilmesini,
- Diğer Sermaye: Ana şirket ile yatırım yapılan şirket arasındaki borçlanmadan doğan
yatırımları ifade etmektedir.

2.1.2.2.Portföy Yatırımları

Kısaca menkul değerlere yapılan yatırımlar olarak tanımlanan portföy yatırımları, genellikle
devlet ya da özel kuruluşların bono ve tahvilleri ile hisse senedi ve diğer para piyasası araçlarını
içermektedir. Doğrudan yatırım ile portföy yatırımları arasında bazı önemli farklılıklar vardır:
En önemli fark, yabancı ülkede yapılan yatırımın yönetimi ve denetimi konusudur. Doğrudan
yatırım durumunda, şirket yönetimi ve denetiminde etkili olunmaktadır. Portföy yatırımlarında
ise yerleşik şirket üzerinde yönetim hakkı veya denetim söz konusu değildir; bu yolla yerleşik
şirket uluslararası piyasalardan kaynak sağlamış olmaktadır. İkinci önemli fark, doğrudan
yatırımlarda yatırımcının yatırım sermayesinin yanı sıra üretim teknolojisi ve işletmecilik
bilgisini de beraberinde getirebilmesidir. Portföy yatırımlarında yabancı yatırımcının sermaye
dışında başka katkısı bulunmamaktadır. Ülkeler arası faiz farklılıklarından yararlanarak kar
etmeye yönelik kısa vadeli spekülatif para hareketleri portföy yatırımlarının önemli bir
bölümünü kapsamaktadır.

Portföy yatırımları kalemi Varlık ve Yükümlülük ana başlıkları altında;
- Hisse Senetleri
- Borç Senetleri
ayrımında ve sektörel dağılımı da içerecek şekilde sınıflandırılmaktadır.

2.1.2.3.Finansal Türevler
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Finansal türevler, bir dayanak varlığın değerine bağlı, ancak bu dayanak varlıktan bağımsız
olarak alım-satımı yapılan finansal araçlardır. Türev işlemler, ileri bir tarihte yapılacak alımsatımın şartlarını bugünden belirleyen ve tarafları hukuki olarak bağlayan sözleşmeler ile
gerçekleştirilir. Bu sözleşmeler ödemeler dengesi metodolojisine göre vadeli ve opsiyon tipi
sözleşmeler olmak üzere iki temel grupta toplanır.

2.1.2.4.Diğer Yatırımlar

Doğrudan yatırım, portföy yatırımları, finansal türevler ve rezerv dışında kalan diğer tüm
sermaye hareketleri bu bölümde yer almaktadır. Portföy yatırımlarında olduğu gibi, Varlık ve
Yükümlülük ayrımında, türlerine ve sektörüne göre alt ayrımlar bulunmaktadır. Bunlar;
- Ticari krediler (vadeli mal alımı veya satımı şeklindeki krediler)
- Krediler (Nakit krediler)
- Döviz mevcutları ve mevduat hesapları
- Diğer varlık ve yükümlülükleri kapsamaktadır. (TCMB, 2013)

Kısa süreli sermaye hareketleri ise vadesi bir yıla kadar olan, ancak daha çok 30,60 ila 90
günlük olan sermaye yatırımlarıdır. Günümüzde kısa süreli mali yatırım araçları çok
çeşitlenmiştir ve bu piyasada gerçekleşen işlem hacmi diğer tüm piyasaların çok üstündedir.
Kısa süreli mali yatırım araçlar oldukça likit finansal varlıklardır, kolaylıkla paraya
dönüştürülenilir. Kısa süreli araçlar arasında hazine bonolarını, finansman bonolarını, mevduat
sertifikalarını, ihracat kredilierini, vadeli mevduat hesaplarını sayabiliriz. Yurt içi bankaların
yurt dışındaki muhabirleri üzerinde tuttukları hesaplarda kısa süreli sermaye hesapları
kapsamına girer. Örneğin muhabir bankalardaki sermaye hesaplarındaki azalma, kısa süreli bir
sermaye çıkışı; artma ise sermaye girişi niteliğindedir.

Bu tür işlemler daha çok yüksek faiz oranlarından veya beklenen kur değişmelerinden
faydalanmak isteyen özel kişiler tarafından gerçekleştirilir. Sermaye hareketleri, ödemeler
bilançosu dengesini direkt etkilerken kamu kesimi dengesini dolaylı olarak
etkilemektedir.(Peter H. LINDERT ve Charles P. KINDLEBERGER, 1978, s.461) Sermaye
hesabındaki toplam alacaklı ya da borçlu işlemlerin net bakiyesine sermaye bilançosu denir.
‘Sermaye bilançosunun borçlu bakiye vermesi, ülkenin bilanço dönemi içerisinde net olarak dış
dünya üzerindeki mali ve fiziki sermaye yatırımlarının arttığını, alacaklı bakiye vermesi ise
dışarıya gönderdiğinden daha fazla yabancı sermayenin ülkeye girdiğini ifade eder’ (Seyidoğlu,
2009, s.324).
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Ödemeler bilançosunun en önemli hesap kalemlerini oluşturan cari işlemler ve sermaye
hareketleri hesapları ekonomik faaliyetlerin bir sonucu olduklarından otonom işlemler olarak
adlandırılır. Ekonomik performansın sonucunu verdiklerinden denkleştirici işlemler olan
rezervlerdeki hareketlerden ayrı olarak değerlendirilir. Bu iki hesap kalemindeki dengesizlikler
rezerv hesabına merkez bankasınca yapılacak müdahalelerle dengeye getirilir. (Alkan, 2007,
s.85)

2.1.3. Resmi Rezervler Hesabı

Resmi rezervler hesabında Merkez Bankası’nın döviz piyasasına müdahaleleri ve bunların
rezervlerdeki değişmelere etkileri gösterilir. Daha önce de belirtildiği gibi eğer döviz arzı ya da
talebi göreli olarak daha fazlaysa ve döviz kurunda bir değişim yaşanıyorsa, merkez bankası
kur değişimini önlemek için rezervleri kullanarak döviz alımı ya da satımı gerçekleştirebilir.
Bu işlem sonucunda rezervlerdeki değişmeler resmi rezervler hesabına kaydedilir.

Otonom işlemler ekonomik işleyiş içindeki akış doğrultusunda gerçekleşirken, denkleştirici
işlemler otonom işlemlerin yarattığı dengesizlikleri gidermek amacıyla gerçekleştirilirler.
Muhasebe tekniği açısından resmi rezervlerde bir azalma olduğu zaman (merkez bankasının
döviz satışında olduğu gibi) alacak, rezervlerdeki bir artma (merkez bankasının döviz
alımlarında olduğu gibi) ise borç işlemi niteliğindedir.

Rezerv varlıklar arasında en önemlisi döviz rezervleridir, merkez bankaları döviz alım ve
satımlarını genelde Amerikan doları üzerinden yaparlar, son dönemlerde euro’nun da rezerv
döviz olarak tutulduğu görülmektedir.
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2.1.3.1. Resmi Rezervler Hesabının Ana Kategorileri

Ana kategoriler itibariyle rezerv varlıklar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası resmi sitesinde
aşağıdaki gibi tanımlanmıştır (TCMB, 2013):
-Parasal Altın
- Özel Çekme Hakkı (SDR)
- Fon Nezdindeki Rezerv Pozisyonu
- Döviz Rezervleri
- Diğer Alacak Hakları başlıklarında sınıflandırılmaktadır.

2.1.3.1.1.Parasal Altın Rezervleri

Ülkenin parasal yetkilisinin elinde tuttuğu parasal altın rezervleridir. Altın rezervleri geleneksel
rezerv araçlarından biri olmakla birlikte ödeme aracı olarak nadiren kullanılmaktadır. Altın
fiyatları için resmi ve sabit bir seviye belirlenmemekte, piyasa güçlerine göre değeri
belirlenmektedir. Altın hem hem bir rezerv aracı hem de sanayi hammaddesidir. Dolayısıyla
ödemeler bilançosunda resmi rezervler hesabına mı yoksa mal ticareti kapsamında cari
işlemlere mi kaydedilmelidir sorusu gündeme gelmektedir. IMF dahil olmak üzere birçok ülke
kullanılma alanına bağlı olarak kayıt tutmaktadırlar. Yani, sanayide kullanım için satılan altın
ihracı, diğer mallar gibi cari hesaplara kaydedilmekte, ödeme aracı olarak kullanılan para altın
ise resmi rezervler hesabına kaydedilmektedir.

2.1.3.1.2.Özel Çekme Hakları (SDR)

IMF tarafından yaratılan ve üye ülkelerin kotaları çerçevesinde üye ülkelere rezerv sağlamak
amacıyla tahsis edilen bir uluslararası rezerv şeklidir.
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2.1.3.1.3.IMF Nezdindeki Rezerv Pozisyonu

Üye ülkelerin IMF'deki rezerv pozisyonları, üye ülkelerin kredi dilimlerinden satın alışlarının
toplamı olup, üye ülkeye her an ödenebilen tutarlardır. IMF’den satın alınan tutarlar, döviz
rezervlerinde artış, rezerv pozisyonunda ise azalışı göstermektedir.

2.1.3.1.4.Döviz Rezervleri
Döviz rezervleri, parasal otoritenin elinde tuttuğu ödemelerde hemen kullanılabilecek yabancı
paralar, menkul kıymetler ile yurtdışında geçerli çek, poliçe, senet ve benzeri ödeme
araçlarından oluşmaktadır.

2.1.3.1.5.Diğer Alacak Hakları
Rezerv varlıklar içerisinde yukarıda sınıflananlar dışında kalan diğer rezerv varlıklarıdır.
Örneğin, bankaların elinde tuttuğu rezerv varlıkların parasal yetkilinin kontrolüne girmesi
durumunda bu başlıkta kaydedilir. (TCMB, 2013)

2.1.3.2. Sabit Kur Sistemi ve Rezerv Değişmeleri

Dış ödemeler dengesi ile rezervlerdeki değişmenin birebir olması ya da farklı oranlarda
olması uygulanan döviz kuru sistemine bağlıdır. Eğer sabit kur sistemi uygulanıyorsa; döviz
piyasasında, dövizin fiyatı olan döviz kurunun, döviz arz ve talebi arasındaki farkı gidermek
üzere değişmesi önlenmeye, kurun sabit kalmasına çalışılacaktır. Bu durumda Merkez Bankası
piyasada ortaya çıkan açık miktarında döviz satarak farkı kapatmaya çalışır. Özetle sabit kur
sisteminde, ödemeler dengesindeki açık kadar resmi rezervlerde değişme gerçekleşir:
R :resmi rezervlerdeki değişme, -B/+B: ödemeler bilançosu dengesizliği
Dış Açık: -B= +R, dış açık durumunda rezervlerdeki azalış +R,
Dış Fazla: +B= -R , dış fazla durumunda rezervlerdeki artış -R, olarak gösterilir
rezerv azalışının artı, artışının eksi olarak gösterilmesinin nedeni muhasebe ilkelerinden
kaynaklanır.

43

2.1.3.3. Serbest Kur Sistemi ve Rezerv Değişmeleri

Daha sonra detaylı olarak ele alacağımız gibi serbest kur sisteminde döviz kuru piyasa güçleri
tarafından, yani döviz arz ve talebi tarafından belirlenir. Devlet döviz kuruna müdahale etmez,
dolayısıyla R = 0’dır.

Döviz kuru sistemi olarak bu iki uç sistemin dışında birçok ara uygulamalar vardır. Karma
sistem olarak isimlendirilebilecek olan uygulanmalarda, belli seviyelerin üzerindeki
dalgalanmalar karşısında merkez bankalarının harekete geçtiği görülür. Karma sistemde hem
döviz kurları belli bir bant aralığında değişme gösterirler hem de resmi rezervler değişir
(Seyidoğlu, 2009, s.376).

2.1.3.4. İstatistik Farklar Hesabı (Net Hata ve Noksan)

Ödemeler bilançosunda otonom işlemlerin net bakiyesi ile denkleştirici, çizgi altı işlemlerin
ters yönlü (ters işaretli) toplamı birbirine eşit olmalıdır. Ancak uygulamada bu eşitlik
kayıtlardaki hata, bilgi toplanan kaynakların çeşitliliği, kayıt türlerindeki farklılıklar gibi
nedenlerle yakalanamayabilir. Bu durumda tek bir kalemden ibaret bir kayıt olan istatistik
farklar hesabı ödemeler bilançosunu muhasebe kayıtları açısından denkleştirilmek için
kullanılır. TCMB, Ödemeler Dengesi Müdürlüğü net hata ve noksan olarak isimlerdiği bu
kalemi aşağıdaki gibi tarif etmektedir:

‘Ödemeler dengesinin her islemin iki ayrı işaretle (alacak ve borç kaydı) kaydedildiği bir
muhasebe sistemi olması nedeniyle, ödemeler dengesi konusu her işlem, mahiyeti itibarıyla
ilgili kaleme kaydedilirken, karşı kaydının da bir başka kalemde yer alması esastır. Başka bir
deyişle, her işlemin eşit değerde alacak ve borç kayıtlarıyla kaydedilmesi, böylece “Cari
İslemler Hesabı’nın her zaman “Sermaye ve Finans Hesapları” kalemine mutlak değer olarak
eşit olması gerekmektedir. Ancak, verilerin değişik kaynaklardan elde edilmesi, değerleme,
ölçme ve kayıt zamanı farklılıkları yaratmakta; sonuç itibarıyla oluşan farklar Net Hata ve
Noksan (NHN) kalemine “kalıntı” şeklinde yansımaktadır.’ (TCMB, 2013)
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2.2. Türkiye’nin Ödemeler Dengesi Bilançosu
Tablo-1.2: Türkiye Ödemeler Dengesi 2009, 2010
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

Soru 1: Ödemeler Dengesi Bilançosunun başlıca hesap grupları nelerdir? Dış ticaret
bilançosu hangi hesap grubuna aittir?
Soru 2: Cari işlemler hesabına kaydedilen hizmet işlemleri nelerdir?
Soru 3: Ödemeler Bilançosnun milli gelir ile ilgili hesabı hangisidir? Bu ilişkinin nasıl
kurulduğunu ulusal gelir denklemiyle gösteriniz.
Soru 4: Sermaye hesabına kaydedilen işlemler ne gibi alt gruplara ayrılabilir?
Soru 5: Uygulanan kur sistemi ile resmi rezervlerdeki değişme arasındaki ilişkiyi farklı kur
sistemleri özelinde açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ödemeler dengesinin alt hesap grupları, ana hesap grupları ve ana hesap gruplarının alt hesap
grupları tek tek tanıtılarak anlatılmıştır. Ödemeler dengesinin alt hesap gruplarının detaylı ele
alınması yoluyla bilançonun nasıl okunması ve yorumlanması gerektiği ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Ülkenin ihraç ve ithal ettiği mallar ve hizmetlerin kaydedildiği; kendi arasında 1. Mal
ticareti 2: Hizmet ticareti ve 3: Tekyanlı (karşılıksız) transferler olmak üzere üç alt
bölüme ayrılan ödemeler dengesi bilançosu hesabı hangisidir?
A) Sermaye Hesabı
B) Resmi Rezervler Hesabı
C) Cari İşlemler Hesabı
D) Uluslararası Taşımacılık Hesabı
E) Uluslararası Hizmetler Hesabı
2. Toplam mal ithalatı ile toplam mal ihracatı arasındaki farka ne ad verilir?
A) dış ticaret bilânçosu
B) ödemeler dengesi bilançosu
C) sermaye bilançosu
D) hizmetler bilançosu
E) cari işlemler bilançosu
3. Ülkeler arasında bağış ve hibe şeklinde yapılan işlemler bu gruba girmektedir.
Karşılığında hiçbir ödemede bulunmak gerekmediği için, bu tür işlemlere
………….denmektedir.
A) Alacaklı işlemler
B) Borçlu işlemler
C) Tek yanlı transferler
D) Sermaye hareketleri
E) Cari işlemler
4. Cari işlemler dengesi hangi alt hesaplar toplamına eşittir?
A) net mal ve hizmetler bilânçosu ile tek yanlı transferler bilânçosu toplamına
B) net mal ve hizmetler bilânçosu ile resmi rezervler bilânçosu toplamına
C) sermaye hesabı ve resmi rezervler bilançosu toplamına
D) net mal bilançosu ve tek yanlı transferler bilançosu toplamına
E) net hizmet bilançosu ve tek yanlı transferler bilançosu toplamına
5. Otonom işlemlerin net bakiyesi, denkleştirici işlemler hesabının bakiyesine (işareti
ters yönde) tam olarak eşit çıkmamaktadır, aradaki bu farkı denkleştirmek amacıyla
kullanılan hesaba ne ad verilir?
A) istatistik farklar
B) döviz
C) resmi rezerv
D) tek yanlı transferler
E) alacaklı
6. Bir ülkede yerleşik kişi ve kuruluşların yabancı bir ülkede yaptıkları fiziki yatırımlarla
sınır ötesine aktarılan mali fonlardan oluşan ödemeler bilançosu hesabının adı nedir?
A) Cari işlemler hesabı
B) Resmi rezervler hesabı
C) Uluslararası hizmetler hesabı
D) Net hata hesabı
E) Sermaye hesabı
7. Sermaye hesabındaki toplam alacaklı ve borçlu işlemlerinin net bakiyesinin adı
aşağıdakilerden hangisidir?
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A) Sermaye bakiyesi
B) Sermaye açığı
C) Sermaye tablosu
D) Sermaye bilançosu
E) Net sermaye değeri
8. Uluslararası hizmetler hesabına, aşağıda sayılanlardan hangisi girmez?
A) Dış turizm
B) İsçi gelirleri
C) Uluslararası bankacılık hizmetleri
D) Uluslararası ulaştırma hizmetleri
E) Karşılıksız transferler
9. Merkez bankasının döviz piyasasına yapmış olduğu müdahalelerin sonucunda ülkenin
uluslararası resmi rezervlerindeki değişmelerin gösterildiği ödemeler dengesi
bilançosu hesabı hangisidir?
A) Cari işlemler Hesabı
B) Sermaye Hesabı
C) Hizmetler Hesabı
D) Tek Yanlı Transferler Hesabı
E) Resmi Rezervler Hesabı
10. Aşağıdakilerden hangisinde ödemeler bilânçosunun temel hesap grupları doğru
olarak verilmiştir?
A) Cari işlemler hesabı, mal ticareti hesabı, sermaye hesabı
B) Cari işlemler hesabı, sermaye hesabı, resmi rezervler hesabı
C) Resmi rezervler hesabı, Uluslararası hizmetler hesabı
D) Sermaye hesabı, uluslararası taşımacılık hesabı, cari işlemler hesabı
E) Mal ticareti hesabı, uluslararası taşımacılık hesabı, uluslararası hizmetler hesabı
Cevap Anahtarı
1-C, 2-A, 3-C, 4-A, 5-A, 6-E, 7-D, 8-E, 9-E, 10-B.
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3. ÖDEMELER DENGESİ RAPORU ANALİZİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Güncel bir ödemeler dengesi raporu inceleyerek ödemeler dengesi bilançosu
örneği ele alacağız.
3.2. Ödemeler
değerlendireceğiz.

Dengesi

Bilançosu

üzerinden

Türkiye

ekonomisini

3.3. Türkiye’nin yakın dönem dış ticaret ve yatırım eğilimlerini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar

2017, Türkiye, Ödemeler Dengesi Bilançosu Analizi
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Giriş
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3.1. Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu Raporu
NOT: Ödemeler Dengesi Bilançosuna örnek olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankası 2012, 3. Çeyrek dönem Ödemeler Dengesi Raporu incelenmektedir, haftanın ders
notu ve sunumu yerine Ödemeler Dengesi Raporu incelenecektir. Lütfen “TCMB
ÖDEMELER DENGESİ RAPORU 2012-III pdf” isimli dokümanı açınız.
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Uygulamalar

Uygulamalı 2017 Türkiye Ödemeler Dengesi Bilançosu Analizi
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Cevaplar
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
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4.DÖVİZ VE PARA PİYASASI

62

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Döviz kavramı ,
4.2. Döviz piyasasının özellikleri,
4.3. Döviz Piyasasının aktörleri ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

65

Anahtar Kavramlar

Döviz, Kambiyo, Efektif, Döviz Piyasasının Aktörleri
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Giriş

Bu bölümde reel mal ve hizmet akışlarının tersi yönünde gerçekleşen parasal akışlar üzerinde
durulacak daha genel bir ifadeyle uluslararası ekonomik ilişkilerin parasal yönü ele alınacaktır.
Uluslararası ticaretin, 1980 sonrası dönemde dünya genelinde dışa açık büyüme modelinin
benimsenmesiyle birlikte ekonomilerin motor gücü olarak benimsenmesi sonucunda büyük bir
artış göstermesi ve sermaye hareketlerinin muazzam bir hızla artması farklı nitelikte finansal
işlemlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Birden fazla para bölgesine uzanan her işlem,
doğal olarak bir para biriminin diğerine çevrimini gerektirmekte, dünya finans sistemi
içerisinde çok yakın ve hatta içiçe bir ilişki halinde olan para ve sermaye piyasalarının can alıcı
öneme sahip olmalarını beraberinde getirmektedir.
Tüm ülkelerin aynı para birimini kullanmamaları ve ülkelerin kullandığı farklı para
birimleri ile dünya ticaretinde bir araya gelmesi döviz piyasalarının ortaya çıkmasına
neden olmuştur. Birden fazla para bölgesine uzanan her işlem bir para biriminin diğerine
çevrimini gerektirir. Dolayısıyla, her uluslararası alış-veriş esnasında iki farklı satın alma
işlemi gerçekleşir. Öncelikle yabancı para satın alınır daha sonra bu yabancı para birimi
uluslararası alışverişi gerçekleştirebilmek için kullanılır. Örneğin İtalya’dan İthalat yapmak
isteyen Amerikanfirmaları öncelikle ödemeyi gerçekleştirebilmek için euro satın almalıdır.
Para birimlerinin farklı olmasından kaynaklanan konuların çözümlenmesi için bir
mekanizmaya ihtiyaç vardır, döviz
alım
satımının
yapıldığı
ve
para
birimlerinin diğer para birimlerine dönüştüğü piyasalar döviz piyasalarıdır. Bu piyasalarda
bireyler, işletmeler, hükümetler ve bankalar yabancı para birimlerinin ve diğer borçlanma
araçlarının alım satımını gerçekleştirmektedir.
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4.1. DÖVİZ NEDİR?
Geniş anlamda döviz, bütün yabancı ödeme araçlarını yani yabancı paralar ile yurt dışında
geçerli olan çek, poliçe, hazine bonoları, hisse senedi ve tahvil gibi her türlü ödeme aracı olarak
tarif edilir. Döviz
tanımlamalarında
efektif
ve
döviz olmak
üzere
ayrım yapılabilir. Nakit şeklindeki eldeki paraya efektif, nakde dönüştürülebilir bir
araçşeklinde olanlara ise (banka havalesi, döviz poliçesi, ödeme emri vb.) döviz adı
verilmektedir.

Kambiyo, Latince değiştirmek anlamına gelen –cambiare- sözcüğünden türemiştir. Yabancı
ülke kağıt parası, altın ve gümüşe kambiyo işlemlerinde efektif denir; kambiyo sözcüğü
efektifin tersi olarak da kullanılmaktadır. Bu anlamda kambiyo, yabancı ülke parasıyla yazılı
ticari
senet,
havale
ve
çek
şeklindeki
dövizlerdir.
Döviz
işlemleri, efektif işlemlere göre piyasada daha büyük yer kaplar. Türkçe de döviz ve
kambiyo sözcükleri yabancı ülke parasını ve bu para birimi üzerinden düzenlenen ödeme
araçlarını ifade etmek üzere birbirlerinin yerine kullanılmıştır, Türk Parası Kıymetini Koruma
Hakkındaki 14 Sayılı Karar’da da kambiyo ve döviz aynı anlamda olmak üzere kullanılmıştır.
17 sayılı ve 30 sayılı kararlae ise efektif dahil olmak üzere yabancı para temelli her türlü ödeme
aracını döviz olarak tanımlamıştır. (Karluk, 2009, s.496)

Tablo-1: Ülkeler, Para Birimleri ve Semboller
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Şekil 1: Seçilmiş Ülke Para Birimi Örnekleri

Bugün ise para ve döviz piyasaları uluslararası ticaretin aracı olmanın çok ötesindedir.
Uluslararası finans piyasaları dünyanın en büyük piyasalarını oluşturmakta ve bu piyasalarda
günlük gerçekleşen işlem miktarı reel piyasaların kat be kat üstünde seyretmektedir. 1980’lere
dek döviz alımı/satımı ile ihracat ve ithalat arasında önemli bir bağ varken yani döviz alıcısı
yurt dışında mal almak isteyen ithalatçı iken bugün döviz piyasası işlemleri ticaretin yanısıra,
yatırım, spekülasyon veya korunma (hedging) amaçlı sermaye hareketlerinden doğan
işlemlerdir.

4.2. DÖVİZ PİYASININ ÖZELLİKLERİ

Döviz piyasası üç düzlemde faaliyet göstermektedir:
1) Dövizlerin nihai talep edenleri ve arz edenleri olan ticari müşterileriyle ticari bankalar
arasında gerçekleşen alışverişler: İhracatçılar, ithalatçılar, yatırımcılar ve turistler döviz
alım satımlarını birbirleriyle değil ticari bankalarlarla yaparlar.
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2) Broker’lar vasıtasıyla ulusal bankalar arasında gerçekleşen işlemler: Döviz ticareti
yapan büyük bankalar genellikle birbirleriyle döviz brokerları aracılığıyla alışveriş
yaparlar. Brokerlar ticaret yapan bankaların arzu ettikleri döviz dengesini sağlamaya
çalışırlar. Döviz dengesinden memnun olmayan bir banka daha fazla döviz almak ya da
elindeki fazla miktarı satmak için brokerlara başvururlar. Brokerlar bankaların bu
alışverişlerini gerçekleştirebilmek amacıyla bir bankalar arası piyasa kurarlar ve
hizmetlerinin karşılığında satıcı olan firmadan komisyon alırlar.

3) Deniz aşırı bankalarla döviz cinsinden yapılan ticari faaliyetler: Ticari bankalar
denizaşırı şubeleriyle ya da yabancı bankalarla da döviz alışverişinde bulunurlar.
(Carbaugh, 2011, s.371).

24 saat açık olan ve değişim akışının en likit olduğu piyasa olan döviz piyasasının belli bir
mekanı yoktur. Sabah Sidney ve Tokyo’da açlılıp, sonra Hong Kong ve Singapur’a kaydıktan
sonra Bahreyn’e geçmekte, ardından Avrupa piyasalarına devrolmaktadır; Frankfurt, Zürih ve
Londra. Londra piyasasından sonra ise New York ve Chicago piyasaları açılmakta ve Los
Angeles ve San Francisco ile devre tamamlanmaktadır. (Uzunoğlu, 2007, s.27) Döviz
piyasalarında günlük işlem hacmi 3 trilyon dolar civarındadır; kota edilen fiyatlar dakikada 20
kez kadar değişmekte ve bir gün içinde döviz kuru 18.000 kez değişebilmektedir (Carbaugh,
2011, s.370). En büyük küresel pazarda yaygın olarak el değiştiren para birimleri ABD Doları,
Euro, Japon Yeni ve İngiliz Pound’udur. Dünya döviz piyasalarının bu şekilde bütünleşmiş
olması ve son derece likit olmaları nedeniyle tam rekabet piyasa tipine en yakın piyasalar
olduğu söylenebilir. Tam rekabet piyasası özelliklerinden olan bilgi akışının gelişmişliğinin
sonucu dünyada tek bir ulusal kur oluşması beklenecektir, ancak uygulamada ödemeler için
geçen sürenin farklı olması, ödeme işlemlerinin cinsi ve banka şartlarının farklılıkları
dolayısıyla bir yerine birkaç değişik kur aynı anda faaliyet gösterebilmektedir.

4.3. DÖVİZ VE PARA PİYASASININ AKTÖRLERİ:

Döviz ve para piyasalarında çok sayıda katılımcı olmasına karşın en önemli katılımcıların
bankalar olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bankalar, döviz alım satımından, repo işlemlerine,
ulusal ve yabancı mevduat hesaplarının açılmasına dek çok sayıda işlemi kendi adına ve
müşterileri adına gerçekleştirmektedir.
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4.3.1. Müşteriler:

Müşteriler kategorisi hem bireyleri hem de şirketleri içermektedir. Bireyler döviz piyasasının
nihai arzını ve talebini oluşturmalarına karşın daha ziyade işlemlerini bankalar aracılığıyla
gerçekleştirirler. Birey olarak kendi parasını yabancı para ile değiştiren bir turist de döviz
alımsatımının bir parçasıdır, ancak toplam işlem hacminin içinde bu tür işlemlerin payı oldukça
küçüktür. Örneğin bir ithalatçı döviz piyasasındaki işlemini müşterisi olduğu ticari banka
aracılığıyla gerçekleştirir.

Fransa’dan mal satın alan bir Türk ithalatçının, euro cinsinden alışverişini ve borçlanmasını
inceleyelim.

A) İthalatçı bankasına borcuna denk gelen tutarda bir ödeme emrinde bulunur. İthalatçının
bankası ödeme emrini aldığında Fransız ihracatçıya ödeme yapar veya kredi açar; diğer taraftan
müşterisine ödediği uero miktarına denk gelen tutarda YTL kadar borç yazar.

B) Eğer Türk ithalatçısının Euro hesabı varsa, bu hesabına kredi temin etmek için bankasına
başvurur, ve ihtiyacı olan euro miktarının YTL karşılığı bedelinin hesabına borç yazılması
talebinde bulunur. İhracatçı borç karşılığı euro satın almış olur, ihracatçıya ödeme döviz
hesabından gerçekleştirilir.

4.3.2. Ticari Bankalar:

Bankalar yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi hem müşterileri hem de kendileri için piyasalarda
işlem yaparlar. Döviz ve faiz oranlarındaki farklılıklar üzerinden kar sağlamayı amaçlarlar.
Bankalar döviz alım satımı gerçekleştirmek istediği diğer bankalara da döviz kotasyonu verir.
Bankalar arasında gerçekleşen döviz alışverişine interbank döviz ticareti denir. Bu işlemler
milyon dolar seviyesinde toptancı (wholesale) işlemlerdir, döviz piyasasındaki işlemlerin
büyük kısmını oluşturur. 400 kadar uluslararası banka dünyadaki alıcılar ve satıcıların alım
satımlarının neredeyse tamamını gerçekleştirir. Son dönem elektronik sistem sayesinde döviz
ticareti bilgisayarlar aracılığıyla gerçekleştirilmekte, dealerlar Reuters ya da Electronic Broking
Services (EBS) gibi elektronik ekranlar sayesinde işlemleri yapmakta ve bankalarının
pozisyonlarını belirlemektedir.
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Wholesale oranlar, kurumsal müşterilere verilen perakende oranlardan genellikle daha
avantajlıdır. İki oran arasındaki fark bankanın işlem yapmasının karşılığındaki gelirini
oluşturmaktadır. ‘Bid rate’ bankanın bir birim döviz almak için ödemek istediği fiyatı, ‘offer
rate’ ise bankanın bir birim dövizi satacağı fiyatı göstermektedir. Bid rate ve offer rate
arasındaki farka ‘spread’ denmektedir, spread yapılan alışverişin boyutuna ve değiş tokuş
edilen paranın ne kadar likit olduğuna bağlı olarak değişir. Bu fark bankaların işlem yapma
masraflarını karşılamakta ve kar elde etmelerini sağlamaktadır. Büyük bankaların uluslararası
işlemlerinin boyutları, alıcı ve satıcıları buluşturmak açısından oldukça avantajlıdır zira çok
sayıda müşteriye aynı anda hizmet etmenin sağladığı doğru alıcıyı aramaya dönük masraflardan
kurtulma avantajına sahiptir (Krugman, Obstfeld, Melitz, 2012, s.325). Bankaların dealerları
diğer bankalarının dealerları ile sürekli iletişim halindedir. Birçok büyük bankada dealerlar bir
veya birkaç para birimi üzerinde uzmanlaşırlar. 24 saat aktif olan bir piyasa olan döviz
piyasasında döviz fiyatları her dakika değişmektedir.

Bankaların döviz ve para piyasalarında çeşitli şekillerde işlem gerçekleştirmektedirler
(Uzunoğlu, 2007, s.30):


Müşteri ile doğrudan,



Diğer bankalar ile doğrudan (interbank)



Banka veya banka dışı finansal aracılarla doğrudan ya da aracılar ile



Merkez bankaları ile doğrudan ya da aracılar ile



Hazine ile doğrudan ya da dolaylı olarak.

4.3.3. Aracı Kurumlar (Non Bank Financial Institutions):

Finansal piyasaların deregülasyonu sonucu bankalar dışında müşterilerine daha geniş hizmet
olanakları sunabilen finansal aracı kurumların ortaya çıkışı desteklenmiştir. Taraflar arasında
ya da müşteriler adına işlem yapan kurumlar ya da kişilerdir. Brokerlar ya da diğer aracı
kurumlar herhangi bir işlemin taraflarını bir araya getirirler. Brokerlar kendi adlarına ve
hesaplarına işlem yapamazlar. Diğer aracı kurumlar ise birinci piyasalardan yani arz edenden
direk finansal varlık satın alabilir ve daha sonra bunları müşterilerine sattığı bir ikincil piyasa
oluşturabilirler.
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4.3.4. Merkez Bankaları:

Merkez Bankası uyguladığı para politikası doğrultusunda para ve döviz piyasalarına
katılmaktadır. Seçilen döviz kuru politikasına bağlı olarak merkez bankası döviz piyasasında
döviz kuru istikrarını sağlamak üzere hareket etmekte, benzer şekilde para piyasasında ise faiz
istikrarını sağlamak üzere işlem yapmaktadır. Merkez Bankasının yaptığı işlemlerin boyutu çok
büyük olmasa bile yaptığı işlemlerin piyasa üzerindeki etkisi büyük olmaktadır. Bunun temel
nedeni, döviz piyasası katılımcılarının merkez bankasını yakından takip ederek döviz kurunun
geleceğini etkileyebilecek makroekonomik politikaları kestirmeye çalışmalarıdır.

4.3.5. Hazine:

Hazine hem bütçe gelir ve giderlerinin zaman akımındaki farklılıkları gidermek hem bütçe
açıklarının kapatılması için kısa ya da uzun vadeli finansal araçlarını kullanır. Ticari bankalar
ve aracı kurumlar açıklarını kapatmak ya da diğer sebeplerle birincil piyasalarda hazineden
borçlanabilmektedirler.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

1. Döviz piyasası hangi ihtiyaçtan doğmuştur?
2. Döviz piyasasının özellikleri nelerdir?
3. Döviz piyasasanın aktörleri kimlerdir?
4. Offer rate, bid rate ve spread ne demektir?
5. Döviz piyasalarında merkez bankalarının nasıl bir rolü vardır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Döviz piyasası reel mal ve hizmet akışlarının tersi yönünde gerçekleşen parasal akışların farklı
para birimlerini kullanan taraflar arasında gerçekleşmesinin kaçınılmaz sonucu olarak ortaya
çıkmıştır. Bu bölümde anahatlarıyla döviz piyasasından bahsedilmekte ve döviz piyasasıyla
ilgili temel kavramlar açıklanmaktadır. Döviz piyasasının özellikleri, faaliyet düzlemleri ve
döviz piyasasının aktörleri ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Dövizin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Yabancı ülke parasıdır.
İki ayrı milli para arasındaki değişim oranıdır.
Döviz arz ve talebinin karşılaştığı yerdir.
Yabancı bir paranın değeridir.
Milli paranın değeridir.

2. Yabancı ülke kağıt parası, altın ve gümüşe kambiyo işlemlerinde ........... denir.
A) Döviz kuru
B) Efektif
C) Arbitraj
D) Cambiare
E) Inter-bank
3. Aşağıdakilerden hangisi yabancı ülke parasıyla yazılı ticari senet, havale ve çek
şeklindeki dövizlerdir.
A) Inter-bank
B) Efektif
C) Arbitraj
D) Cambiare
E) Kambiyo
4. Döviz piyasasında en çok işlem yapan döviz piyasası aktörlerinden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Şirketler
Turistler
Bankalar
Hazine
İthalatçılar

5. Döviz piyasasının deregülasyonu sonucu, bankalar dışında müşterilerine daha geniş
hizmet olanakları sunabilen,taraflar arasında ya da müşteriler adına işlem yapan
kurumlar ya da kişiler ortaya çıkmıştır,bahsi geçen döviz piyasası aktörleri
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Hazine
Merkez Bankası
Aracı Kurumlar
Inter-Bank Kurumlar
Off-shore Kurumlar

6. ..............bankanın bir birim döviz almak için ödemek istediği fiyatı ifade eder.
7. .............. ise bankanın bir birim dövizi satacağı fiyatı göstermektedir.
8. Spread......... ile .......... arasındaki farkdır.
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9. .......................... bankaların işlem yapma masraflarını karşılamakta ve kar elde
etmelerini sağlamaktadır.
10. ............................, bütün yabancı ödeme araçlarını yani yabancı paralar ile yurt dışında
geçerli olan çek, poliçe, hazine bonoları, hisse senedi ve tahvil gibi her türlü ödeme
aracı olarak tarif edilir.
Cevap Anahtarı
1-A, 2-B, 3-E, 4-C, 5-C, 6-Bid rate, 7-Offer rate, 8. Bid rate –offer rate 9. Spread, 10.
Geniş anlamda döviz
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5. DÖVİZ PİYASASINDA İŞLEM TÜRLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Döviz Piyasasında Gerçekleştirilen Temel İşlem Türleri Tanımlanacaktır.
5.2. Farklı valör ve sözleşme türü ile gerçekleştirilen döviz piyasası işlemlerin
avantajlı ve dezavantajlı yönleri, hangi durumlarda tercih edildiği açıklanacaktır.
5.3.Forward kur, prim, iskonto gibi temel hesaplamalar öğrenilecektir.

80

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar

Spot İşlemler, Forward Kur, Opsiyon Sözleşmesi, Valör
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Giriş

Döviz piyasasında işlem türlerinin ele alındığı bu bölümde, spot işlemler, forward
işlemler, opsiyonlu işlemler, swap işlemleri, future piyasalarda işlemler ele alınacaktır. İşlemi
gerçekleştiren kişinin amacına göre alternatif maliyetleri ve kur riskini göz önüne alarak
seçmesi gereken farklı döviz piyasası işlemleri, farklı avantaj ve dezavantajlara sahiptir. Bu
bölümün amacı, döviz piyasası işlemlerinin detaylı ve karşılaştırmalı olarak tanıtılmasıdır.
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5.1.

ANINDA İŞLEMLER- SPOT İŞLEMLER:

Alınıp satılan malların anlaşmaya varıldığı anda teslimi koşuluyla gerçekleşen işlemlerdir. Spot
işlemler (spot transactions), anlaşmaya varılır varılmaz taraflardan birinin dövizi diğerinin ise
kararlaştırılan kur üzerinden dövizin karşılığı olan ulusal parayı o anda (at the spot) vermesi
anlamına gelmesine karşın bu durum daha çok nakit döviz işlemlerinde görülür. Örneğin bir
bankada veya döviz satışı yapan bir başka kurumda efektif döviz satın alımı bu şekilde
gerçekleşir. Ancak döviz piyasalarında para cinslerinin fiziki olarak el değiştirmesinden ziyade,
işlem bankalar arasında hesaptan hesaba havale şeklinde gerçekleşmektedir. Banka hesapları
arasında mutabakat şeklinde gerçekleşen işlemlerde ödeme ve teslim tarihi birbirinden farklı
olabilmektedir. Normal koşullarda teslim tarihi (settlement date) işlem tarihini takip eden iki iş
günü sonradır. Ödemenin gerçekleştiği tarihe işlemin valörü (value date) de denir. İki iş günü,
taraflara gerekli ödemenin gerçekleşmesi için zaman tanımaktadır. Döviz ticaretinin dünyanın
farklı saat dilimlerinde yaşayanlar arasında gerçekleşebilen küresel bir işlem olması, ödeme
emrinin verilmesi ve uygulanmasına zaman tanınmasını anlaşılır kılmaktadır.

Spot alışverişlerde bir trader diğerini arayarak bir para biriminin örneğin euro’nun fiyatını alıcı
mı yoksa satıcı mı olduğunu söylemeden sadece değişimle ilgilendiğini ortaya koyacak şekilde
sorar. İkinci trader hem alış hem de satış fiyatını verir. İki tarafta işlemde hemfikir olursa biri
euro’yu diğeri ise örneğin doları gönderecektir. Yukarıda da belirtildiği gibi değişimin 2 gün
içinde gerçekleşmesi gerekir.

Örneğin İşviçre’li bir tekstilcinin ABD’den ithal ettiği pantolonlar için 1 milyon dolara ihtiyacı
olsun. Tekstilci bankasından dolar/İsviçre frangı (CHF) kurunu sorar, banka alış (bid rate) ve
satış fiyatını (ask rate) sırasıyla 1 ABD Doları 1.30 ve 1.31 olarak verir. İsviçre’li tekstilcinin
piyasada mevcut oranları kabul etmesi durumunda banka iki iş günü sonra 1 milyon ABD
dolarını kredi ederek çekme izni verecek ve bu tutarın İsviçre frangı karşılığı olan 1 milyon 31
bin CHF’yi müşterisinin hesabından düşecektir.

5.2.

VADELİ İŞLEMLER-FORWARD İŞLEMLER

İşletmelerin ya da finansal kurumların ileri bir tarihte dövizle ödeme yapacağını veya kendisine
döviz ödemesi yapılacağını bilmesi yaygın bir durumdur. Anlaşmalar genellikle ödemeleri ileri
bir tarihte gerçekleşmek üzere yapılır. Uluslararası işlemlerde her zaman yapılacak ödemelerin
değeri kurun değişmesi riskine açıktır. Döviz piyasasında vadeli işlem yapma olanağı bu riski
ortadan kaldırarak yatırımcıların ileride işlem yapacakları kuru bugünden sabitlemelerine
dolayısıyla kendilerini daha güvende hissederek işlem yapmalarına olanak sağlar.
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Belli bir miktar yabancı paranın ileriye dönük alımı veya satımı için bağlayıcı bir anlaşma
yapılmasına forward döviz kuru işlemi denmektedir. Spot sözleşmelerde olduğu gibi forward
sözleşmelerde de döviz kuru ve döviz miktarı bulunmaktadır, ayrıca bir de işlemin
gerçekleşeceği tarih belirtilir. Dolar, Euro, Yen gibi yaygın kullanılan para birimlerinin aylık,
iki aylık, üç aylık, yıllık ve hatta 5 yıllık süreyle forward sözleşmeleri yapılabilir. Forward
işlemlerde belirtilen döviz kuruna forward döviz kuru denir. Vadeli sözleşmelere uygulanan
kurlar anında uygulanan spot kurdan farklıdır. Gelecekteki ödeme tarihinde kurun ne olacağını
satın alanın da, satanın da bilmemesi nedeniyle forward döviz kuru o andaki piyasa koşulları
ve göstergeleri çerçevesinde tahmin edilir. Spot döviz kuru ile forward döviz kuru arasındaki
fark ilgili ülkelerdeki faiz farkına göre belirlenir. Forward kur, spot kura prim eklenmesi veya
iskontonun çıkarılmasıyla hesaplanır. İskonto veya prim yüzde değişme olarak da
hesaplanabilir. Hesaplanan yüzde değişim pozitif ise prim, negatif ise iskonto söz konusudur.

%= (Forward Kur- Spot Kur) / Spot Kur

Örneğin spot yani anında kur 1$=2 YTL iken; 90 günlük forward kur, diğer adıyla vadeli kur
1$=2.20 YTL ise,
Vadeli teslim primi/iskontosu= ((2.20-2.00)/2.00)=0.10’dur, yani 90 günlük vadeli kur spot
kura gore %10 prim yapmaktadır.

Gün olarak belirtilen prim ve iskonto oranlarını yıllık standart oranlara dönüştürmek
mümkündür ve faiz oranlarıyla karşılaştırabilme olanağı sağlaması açısından faydalıdır.
(Seyidoğlu, 2009, s.385).
%= ((Forward Kur- Spot Kur) / Spot Kur) * (360/gün sayısı)

Aynı örneği uyarlarsak 90 günlük prim tutarının yıllık karşılığı aşağıdaki gibidir:

((2.20-2.00)/2.00)/ (360/90))= 0.40

Forward kur hesaplamaları, dönem başındaki ile dönem sonundaki kur değişiminin faiz
oranlarına yansıması dikkate alınmadan yapılabiliyor, bu değişiminde dikkate alınarak
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hesaplamanın yapılması durumunda aşağıdaki formül örnekteki gibi uygulanmaktadır
(Uzunoğlu, 2007, s.70):

Forward Kur = Spot Kur x ( (1+Karşı Döviz Faizi (t)) / (1+Baz Döviz Faizi (t)))

Örnek2: $/YTL 1.4600/1.4610
3 aylık TL faizi: %17.5/22.5
3 aylık $ faizi: % 5/5.5

Forward Kur (Alış-bid) = 1.4600 x ((1+ 0.175(90/360)) / (1+ 0.055 (90/360)))
= 1.5032

Forward Kur (Satış-ask) =1.4610 x ((1+ 0.225(90/360)) / (1+ 0.05 (90/360)))
= 1.5241

Forward işlemleri genellikle döviz kuru riskinden korunmak amacıyla yapılır demiştik. Örneğin
Amerikalı bir firma olan Radio Shack, Japon firmadan satın aldığı radyoların bedelini 30 gün
içinde ödemek zorunda olsun. Radio Shack bir radyoyu 100$’dan satıyorsa ve ithalatçı firmaya
radyo başına 9000 yen ödeyecekse, karı döviz kuruna bağlı olacaktır. Spot döviz kuru 1 yen=
0.0105$ ise, spot döviz kurundan bir radyonun karşılığı 94.50$ (0.0105 x 9000¥ =94.50$)
olacaktır. Bu durumda sattığı her radyodan 5.50$ kar edecektir. Ancak Radio Shack radyolar
ABD’ye gelip satıldıktan sonra Japon firmaya ödeme yapabilecektir. Bu durumda 30 gün içinde
doların yen karşısında değer kaybetmesi riski ile karşı karşıya olan Radio Shack Bank of
America ile 30 günlük bir forward döviz sözleşmesi yaparak riski engellemek isteyebilir. Eğer
banka forward döviz kuru olarak 1 yen= 0.0107$ verilise, forward döviz kurundan bir radyonun
karşılığı 96.30$ (0.0107 x 9000¥ =96.30$) olacaktır. Bu durumda sattığı her radyodan 3.70$
kar etmeyi garantileyecektir ve daha büyük olası bir döviz kuru kaynaklı riske karşı kendini
korumuş olacaktır. (Krugman, Obstfeld, Melitz, 2012, s.327)

2

Örnek Uzunoğlu, 2007, s.70’den alınmıştır.
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Forward işlemleri döviz kuru riskinden korunma amacının dışında karlılığı arttırmak amacıyla
da yapılmaktadır. Karlılığı arttırma amacıyla forward işlem yaparken belirleyici olan reel getiri
oranıdır. Reel getiri oranı en basit haliyle nominal faiz oranından beklenen faiz oranının
çıkarılarak hesaplanır (Uzunoğlu, 2007, s.66)

5.2.1. Forward Alış Örneği3:

A Şirketi, 13 milyon CHF’lik ihracatı karşılayabilmek için 10 milyon dolar kredi kullanmış.
Şirkete normal kar sağlayan başabaş kur seviyesi 1.30 ve ihracat gelirinin gelmesine 3 ay var.
Bugünkü spot parite 1.2500-1.2510 iken şirketin 500 bin kazancı bulunuyor. Küresel döviz
piyasasında doların değer kazanması bekleniyor ve şirketin kurda tolere edebileceği başabaş
noktası 1.30’dur. Bu durumda şirket kendini kurun başabaş noktasının da üstüne çıkma
ihtimaline karşı koruyacaktır. 13 milyon CHF karşılığı 10 milyon dolar 3 ay vadeli forward alış
yapar.

Spot $/CHF 1.2500-1.2510, üç aylık $ faizi: 5.50-5.70; üç aylık CHF faizi: 2.70-2.90 ise;

Forward Kur (Bid $) =
1.2500 * (1+0.0270 * (90/360)) / (1+0.0570 * (90/360))= 1.2407

Forward Kur (Offer $) =
1.2510* (1+0.0290 * (90/360)) / (1+0.0550 * (90/360))= 1.2430

Müşteri: ‘ 3 months $/CHF for 10 Mil. Please?’
Banka: 1.2407-30
Müşteri: ‘Ok, I bought’
Böylece müşteri dolar başına (1.3000-1.2430) 0.0570, toplam da 570 bin CHF kazanmış oldu
ve kur riskini bankaya transfer etti.

3

Örnek Uzunoğlu (2007), s.68’den alınmıştır.
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Forward satış durumunda bu kez Amerikan banka doları yabancı para birimine karşı teslim
etmeyi kabul ederek, yukarıdaki işlemin tersini gerçekleştirecektir.

Şekil 1: 1983-2011 Dolar/Pound Spot ve Forward Döviz Kurları, ABD

Kaynak: (Krugman, Obstfeld, Melitz, 2012, s.327)

Yukarıdaki şekilde, 90 günlük forward döviz kuru kullanılmıştır. Görüldüğü üzere iki kur tam
olarak aynı olmasa da oldukça parallel seyretmektedir. Bu paralellik spot ve forward oranlar
arasındaki ilişkiden kaynaklanmaktadır.

Spot oranlar ve forward oranlar arasındaki ilişki işlemcilerin beklentilerinden çok matematiksel
hesaba dayanmaktadır. Daha once açıklandığı üzere forward (vadeli) kur, spot kura primin
eklenmesi veya iskontonun düşülmesiyle hesaplanır. Prim veya iskonto ise söz konusu iki ülke
faiz oranları farkına dayanmaktadır. Örneğin, Türkiye’deki faiz oranları ABD’dekinden
yüksekse YTL’nin vadeli kuru iskonto gösterecektir, yani vadeli kur spot kurdan düşük
olacaktır. Aksi söz konusu olsaydı, ABD’de faiz oranları daha yüksek olsaydı, YTL vadeli kur
spot kurdan yüksek olacaktı. Örneği biraz daha somutlaştıralım: ABD’de 6 aylık hazine bonosu
faizleri %5, Türkiye’de ise %3 olsun. ABD lehine %2 puanlık bir faiz farkı olsun. Spot ve
vadeli kurların iki para birimi içinde aynı olduğunu varsayalım. Bu durumda Türk yatırımcılar
YTL satıp $ alacak ve bu dolarları ABD hazine bonosu almak için kullanacaklardır. Hazine
bonolarının vadeleri tamamlandığında tekrar YTL’ye dönmek istediklerinde para kaybetme
riskini önlemek için 6 ay sonra $’larını YTL’ye çevirmek üzere bir vadeli anlaşma yaparlar.
Yatırımcılar spot piyasada $ almak için YTL satarken ve vadeli piyasada tam tersi işlemi
gerçekleştirirken spot piyasada YTL’nin değerini düşürecek, forward (vadeli) piyasada ise
yükselteceklerdir. Dolayısıyla YTL vadeli piyasada prim yapmaktadır. Bu nedenle faiz oranları
daha düşük olan ülkelerin paralarının vadeli kuru prim içerir; daha yüksek faiz oranlarına sahip
ülke paralarının forward kuru ise iskontoludur.
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5.3.

DÖVİZ GELECEK İŞLEMLERİ-FUTURES PİYASALAR

Döviz ticareti future piyasalarda da gerçekleştirilebilir. Dünyada az sayıda mali borsada
gerçekleştirilen standart vadeli döviz alım satım anlaşmalarının ticaretinin yapıldığı
piyasalardır. İlk kez 1972’de Chicago Ticaret Borsası’nda (Chicago Mercantile Exchange)
kurulan Uluslararası Para Piyasası (International Monetary Market-IMM) bu tip bir piyasadır.
IMM vadeli mal borsalarının bir uzantısı olarak kurulmuştur. Bu piyasa yabancı paralar gibi
finansal araçların yanısıra değerli madenlerin vadeli olarak el değiştirmesini sağlar. (Carbaugh,
2011, s.378)

Vadeli döviz işlemi sözleşmelerinin alım satımı New York’da FINEX ve Londra’daki LIFFE
gibi başka ülke ve borsalara da yayılmıştır. Futures piyasalarda alım satıma konu edilen vadeli
anlaşmalar sadece belli başlı para birimlerinin ticaretini içerir. Chicago, IMM’de kullanılan
dövizler İngiliz sterlini, Avustralya doları, Kanada doları, Japon Yeni, İsviçre frankı ve
euro’dur. Vade dönemleri ise; Mart, Haziran, Eylül ve Aralık dönemlerinin teamül gereği 3.
Çarşamba günü çalışma sati bitimidir. Döviz gelecek işlemleri sözleşmesinin uygulanması
borsanın denetimi ve sorumluluğundadır. (Seyidoğlu, 2009, s.389)
Tablo.1:Döviz Vadeli (Forward) ve Gelecek (Futures) İşlemleri Arasındaki Farklar
FORWARD

FUTURES

İşlemci

Ticari Banka

IMM ve diğer vadeli
döviz işlem borsaları

Ticaret alanı

Telefon aracılığıyla

IMM piyasası

tezgah-üstü
Anlaşma Boyutu

Belirlenmiş bir sınır yok, Yüz hisseden fazla içeren
ihracatçı ve ithalatçı standardize edilmiş hisse
ihtiyacına bağlı
paketleri halinde

Teslim Günü

Anlaşmaya bağlı

Kontrat Maliyeti

Talep fiyatı ile teklif fiyatı Alım satım emirleri için
arasındaki farka bağlı
broker ödemeleri

Ödeme

Vade dolum günü,

Belirli günlerde

Ticaretin sonunda
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belirlenen fiyattan

günlük olarak kar ve
zarar ödenir.

Kaynak: Carbaugh (2011)s. 378’den uyarlanmıştır.
Döviz gelecek işlemlerinde kurun bir günde aldığı en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatları
görünür, bu üç fiyat söz konusu para birimi için o gün piyasasnın ne kadar dalgalı olduğunu
yansıtır. Kapanış fiyatı ile kontratın boyutu çarpılarak para biriminin günlük tam kontrat değeri
bulunur. Değişim ise günün kapanış fiyatı ile bir önceki günün fiyatını karşılaştırır.

5.4.

DÖVİZ OPSİYONLARI

Döviz opsiyonları 1980’lerin sonlarına doğru ortaya çıkmış bir uygulamadır. Opsiyonda
sözleşmeyi satIn alan ve satan taraflar vardır, satın alan taraf belirli bir zaman zarfında finansal
enstrümanı alma ya da satma yetki ve hakkına sahiptir, ancak bunu gerçekleştirme ya da
gerçekleştirmeme insiyatifi de vardır. Öte yandan sözleşmeyi satan taraf eğer karşı taraf işlemi
gerçekleştirmek isterse yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadır. Eğer opsiyon sahibi işlemi
gerçekleştirmezse süre dolduktan sonra sözleşme kendiliğinden fesih olur. Bu anlamda fesih
seçeneğinin olması bu işlem türünü diğer döviz kuru işlemlerinden ayıran özelliğidir.

İki tür opsiyon işlemi vardır. Alış opsiyonu (call option), opsiyon sahibine belirli bir fiyattan
alma hakkını; satış opsiyonu (put option) ise opsiyon sahibine belirli bir fiyattan satma hakkını
verir. Opsiyonun uygulamaya konma fiyatına temel fiyat denir. Opsiyonu satan taraf, anlaşmayı
gerçekleştirme yükümlülüğü karşılığında prim ya da ödeme alır.

Örneğin açık arttırmada ABD ürünü olan Boeing’in, Japonya’da bir firmaya satmak için teklif
verdiğini düşünelim. Bu durumda Boeing sadece verdiği teklifin başarılı olup olmama riskini
değil bunun yanında bir de döviz kuru riski taşımaktadır. Eğer anlaşma sağlanırsa Boeing’in
eline ileride yen geçecektir. Ancak eğer yen dolar karşısında değer kaybederse satışın dolar
karşılığı daha düşük olacaktır. Boeing bu durumda anlaşmanın sağlanması ihtimalini
değerlendirerek kur riskini döviz opsiyon işlemi gerçekleştirerek bertaraf edebilir.

Opsiyon işlemleri borsa opsiyonları ve tezgah üstü opsiyonlar olmak üzere ikiye ayrılırlar:
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İlk kez ABD’de 1982’de Philedelphia Menkul Değerler Borsası’nda döviz opsiyonları işleme
konmuştur, daha sonra Chicago Opsiyonlar Borsası oluşmuş ve onları Avrupa borsa merkezleri
izlemiştir. Borsa opsiyonları gelecek işlemlerine (futures piyasasına) benzer şekilde kullanılan
az sayıda yabancı paranın cinsi, standart miktarlar üzerinden gerçekleştirilmesi, vadeleri, ve
fiyatları açısından standartlaşmıştır. Her döviz türüyle yapılacak işlemin minimum tutarı vardır.
Bitiş tarihleri ise Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının üçüncü Çarşamba günleridir. Bu
sözleşmelerin standart olması kolayca el değiştirmelerini de sağlar. Ancak öte yandan
dönemlerin sabit olması, ihracatçıların ve ithalatçıların taleplerini yerine getirmek açısından
aynı futures piyasalar gibi yetersizdir. (Seyidoğlu, 2009, s.392) Bu anlaşmaları dış ticaret
amacıyla kullananların yanısıra, spekülatörlerinde spot kurlara gore avantajlı olması
durumunda işleme koymak üzere kullandığı görülmektedir.

Tezgah-üstü piyasalar borsada kayıtlı opsiyon piyasaları oluşmadan çok once örgütsüz bir
opsiyon piyasası olarak ortaya çıkmıştı. Halen varlığını sürdüren, tezgah-üstü piyasalar olarak
bilinen borsa dışı opsiyon piyasalrındaki işlemler standart nitelikte olmayabilirler, bu piyasalar
örgütlü borsa opsiyon piyasasından çok daha geniş bir işlem hacmine sahiptir.

5.5.

SWAP İŞLEMLERİ

Takas anlamına gelen swap, döviz piyasasında döviz takası anlamını taşımaktadır. Swap
işleminde ileride belirlenen bir tarihte tekrar geri çevrilmek üzerine anlaşılarak bir para birimi
diğer bir para birimine çevrilir. İlk ve ikinci döviz değişim oranları konusunda önceden
anlaşılır. İlk döviz swap işlemi 1923 yılında Avustura Merkez Bankası’nın Avusturya Şilini’ni
İngiliz Sterliniyle spot piyasada satıp forward piyasada geri almasıyla gerçekleşmiştir ancak bu
işlemin yaygınlaşması 1960’lardan sonra olmuştur. (Uzunoğlu, 2007)

Bir örnek yarıdımıyla aşama aşama açıklayalım. Bir Amerikalı firmanın İsviçre’deki üç aylık
yatırımı için 15 milyon İsviçre frangına ihtiyacı olduğunu düşünelim. 1.5 frankın 1$ eşit kabul
edildiği bir fiyatlamayla, 10 milyon dolarını tersi işlemi gerçekleştirmek isteyen yani 15 milyon
frakını dolarla deiştirmek isteyen bir firma ile değiştirebilir. Üç ay sonunda Amerikalı firma 15
milyon frankı diğer firmaya iade ederek 10 milyon doları geri alabilir. Bu işlem gerçekleşirken
faiz oranlarındaki farktan doğan ayarlamalar yapılır. Bu işlem sayesinde iki tüccarda da tek
işlemle iki alım satımı birden gerçekleştirebilmektedir. (Carbaugh, 2011, s.373)

Birinci işlem anında-vadeli işlem (spot-forward) ileri de gerçekleşen olan işlem ise vadelivadeli swap (forward-forward) olarak adlandırılır. Vade süresinin uzaması alış ve satış kurları
arasındaki farkın artmasına neden olur (Karluk, 2009, s.514). Spot döviz kuru ile forward döviz
kuru arasındaki farka swap puanı adı verilmektedir.
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Spot Kur ($/euro) 1.5030/1.5050
Forward Kur 1. 5010/ 1.5025
Swap Puanı:

- 20/ -25

Swap işlemi yapma kararını verirken kur riskinin yanında alternatif maliyetler de gözetilir. Bu
işlem sayesinde elde edilecek faiz gelirinin paranın alternatif kullanımlarında elde edilebilecek
gelirlerle karşılaştırılması gerekir.

Swap Maliyeti = (swap puanı * (36000+($ faizi *gün sayısı))) / (spot kur * gün)
Örnek Maliyet Analizi4:
‘İsviçre’de bir banka bir milyon İsviçre frangı aramaktadır. İlgili bankanın, dolar swapı yapması
mı daha düşük maliyetli, yoksa İsviçre frangı cinsinde borçlanması mı daha düşük maliyetlidir.
CHF 6 aylık interbank rate:

%4

Eurodolar 6 aylık interbank rate: %6
Spot rate:
6 aylık forward rate:

1.4643
1.4459

(1.000.000 CHF/ 1.4643) =682.920
Eurodolar faizi: (682.920*6*6)/1200 = 20.487 $
Geri ödenecek $ toplamı = (682.920 + 20.487) = 703.407 $
$’ın Forward CHF Eşiti = (703.407 * 1.4459) = 1.017.056 CHF
CHF Toplam Maliyeti = (1.017.056-1.000.000) = 17.056 CHF
Yıllık $ Maliyeti = ((Faiz*12)/(AP*6)) = ((17.056*12)/(1.000.000*6))
=0.0341 ya da 3.41

4

Örnek Kaşlıoğlu Ö. Fon Yönetimi s.32-34’den Uzunoğlu (2007), s. 77’de aktarıldığı şekilde alınmıştır.
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CHF insinden borçlanmanın maliyeti %4 iken, $ swap işlemi sonucunda ödenen borçlanma
maliyeti %3.41’dir; yani swap yapmak yüzde 0.59 daha ucuza mal olmaktadır.

Swap işlemi spot işleminden daha çabuk ödeme almak için de uygulanabilmektedir. Tomorrow
Next (T/N) Swap adı verilen ertesi gün teslime dayalı swap işlemi yapılabilir. Önce spot
piyasasından döviz alınmakta, ve aynı zamanda ertesi gün teslim edilmek üzere swap işlemi
yapılmaktadır, bu işlem spot piyasasındaki iki günlük ödeme süresini bir güne düşürmektedir.

Tablo 2: VALÖR TARİHLERİNE GÖRE DÖVİZ PİYASALARI
Cash Piyasa

İşlem bugün/valör bugün

Overnight piyasa

İşlem bugün/valör yarın

Spot piyasa

İşlem bugün/valör iki işgünü sonra

Forward Piyasa

İşlem bugün/valör 3 işgünü-1 yıla kadar

Uzun Dönem Forward Piyasa

İşlem bugün/valör 1 yıldan uzun

Kaynak: Uzunoğlu, 2007, s.65.
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Uygulamalar

95

Uygulama Soruları

1)
Anında teslim işlemi ve vadeli teslim işlemi ne demektir? Bu iki piyasa arasında
kurların farklı oluşu nasıl açıklanabilir.
2)

Valör tarihlerine göre döviz piyasalarını kategorize ediniz.

3)

Forward ve futures işlemler arasındaki farklar nelerdir?

4)

Swap puanı nedir? Swap maliyeti nasıl hesaplanır?

5)

Döviz opsiyonları işlemlerini tarif ediniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Döviz piyasasında işlem türleri vadelerine göre spot (anında) ve vadeli işlemler olarak ikiye
ayrılmaktadır. Bu bölümde döviz piyasasında gerçekleştirilen işlem türleri ve alt uygulamaları
örnekler ve hesaplama yöntemleriyle birlikte ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Eğer vadeli teslim kuru anında teslim kurundan yüksekse, aradaki farka ne ad verilir?
A) vadeli teslim primi
B) vadeli teslim iskontosu
C) Arbitraj
D) Dolaysız kur
E) Kotasyon
2. Vadeli kurun anında teslim kurundan düşük olması durumundaki negatif farka ne ad
verilir?
A) vadeli teslim primi
B) vadeli teslim iskontosu
C) Arbitraj
D) Dolaysız kur
E) Kotasyon
3. Anlaşmaya varılınca bir tarafın dövizi, diğer tarafın da bunun karşılığı olan ulusal
parayı 2 işgünü içinde devretmesi gerektiği işlemlere ne ad verilir?
A) Spot işlemleri
B) Clearing İşlemleri
C) Geleceğe yönelik işlemler
D) Forward
E) Karşılıklı takas
4. Aşağıdakilerden hangisi geleceğe yönelik döviz riskinden korunmayı sağlayan döviz
işlemleri arasında yer almaz?
A) Forward işlemler
B) Hedging işlemleri
C) Spot işlemleri
D) Vadeli döviz alım sözleşmesi
E) Opsiyonlu alım sözleşmesi
5. Forward işlemlerden, sözleşmeyi satın alan tarafın vazgeçme seçeneğinin olduğu işlem
türü hangisidir?
A) Forward işlemler
B) Hedging işlemleri
C) Spot işlemleri
D) Vadeli döviz alım sözleşmesi
E) Döviz Opsiyonları
6. Opsiyon işlemleri borsa opsiyonları ve ........................ olmak üzere ikiye ayrılırlar.
7. Borsa opsiyonları ............................. benzer şekilde kullanılan az sayıda yabancı
paranın cinsi, standart miktarlar üzerinden gerçekleştirilmesi, vadeleri, ve fiyatları
açısından standartlaşmıştır.
8. ........... işleminde ileride belirlenen bir tarihte tekrar geri çevrilmek üzerine anlaşılarak
bir para birimi diğer bir para birimine çevrilir.
9. Swap işlemi spot işleminden daha çabuk ödeme almak için de uygulanabilmektedir,
........................adı verilen ertesi gün teslime dayalı swap işlemi yapılabilir.
10. Valör tarihi en kısa döviz piyasası.....................dır.
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Cevap Anahtarı
1.A, 2.B, 3.A, 4.C, 5.E, 6. Tezgah üstü opsiyonları, 7. gelecek işlemlerine (futures
piyasasına), 8. Swap, 9.TomorrowNext (T/N) Swap 10. cash piyasa

99

6. HEDGING VE SPEKÜLASYON

100

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Döviz piyasasında kur risklerinden
hedging işlemleri kavramı ele alınacaktır.

korunmak amacıyla gerçekleştirilen

6.2. Farklı piyasalarda hedging işlemi açıklanacaktır.
6.3. Faiz arbitrajı ve spekülasyon konularına yer verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar

Hedging, Döviz Kuru Riski, Faiz Oranı Arbitrajı, Spekülasyon
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Giriş

Uluslararası gerçekleştirilen işlemlerin en önemli unsurlarından biri döviz kuru
değişmelerinin belirleyiciliğidir. Döviz kuru riski olarak tanımlanan ileride döviz kurunun
beklentilerin ötesinde değişmesi ve bu nedenle zarara uğrama ihtimaline karşı gelecekte hangi
kurdan işlem yapılacağını şimdiden belirleyerek döviz kuru riskinden korunma döviz piyasası
işlemlerinin içinde önemli yer tutmaktadır. Hdeging kavramı ile açıklanan döviz kuru riskiden
korunma amaçlı işlemlerin ele alındığı bu bölümde farklı hedging seçenekleri ele alınacaktır.
Ayrıca döviz kuru arbitrajı ve spekülasyon kavramları üzerinde durulacaktır. Son olarak George
Soros isimli ünlü spekülatörün hayatı özetlenerek, döviz piyasasında güçlü bir spekülatörün
hikayesi anlatılacaktır.
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6.1. KUR RİSKLERİ VE KUR RİSKLERİNDEN KORUNMA
(HEDGİNG)

Dış ticaret işlemlerinde hem ihracatçılar hem de ithalatçılar üretimin ve ticaretin temel
risklerinin yanında bir de işlem yaptıkları para biriminin değerinin oynamalarından
kaynaklanan kur riskine tabidirler. Spot piyasada işlem yapmak ileriye dönük kur
değişikliklerinin etkisine açık olmayı, ve kur dalgalanmalarından kaynaklanan fiyat ve maliyet
değişikliklerine katlanma zorunluluğunu beraberinde getirmektedir. Bireyler ve firmalar
kendilerini kur riskine karşı koruyabilmek için vadeli piyasalarda işlem yapmaktadırlar. Kur
risklerinden korunma amaçlı yapılan işlemlere hedging denmektedir.

6.1.1.Vadeli Döviz Piyasasında Hedging

Döviz kuru riskinden korunmanın en dolaysız yöntemidir. Örneğin Amerikalı bir ithalatçının
$’ın değer kaybetmesine karşı kendini korumak istediği durumu ele alalım. Amerikalı ithalatçı
firma İşveç firmasına 3 ay sonra ödemek üzere 1 milyon İsveç frangı borçlu olsun. Amerikalı
firma frankın dolar karşısında değerlenmesi riskini taşımaktadır, frankın dolar karşısındaki
değerinin 0.60$’dan 0.70$’a çıkması bir milyon borç için 100.00$ ek maliyet demektir. Bu riski
önlemek için ABD’li firma spot piyasasında hemen 1 milyon frank alabilir, ya da parasını bu
şekilde bağlamaktan kaçınarak kendisini kur riskine karşı vadeli döviz piyasasında forward kur
üzerinden sözleşme yaparak koruyabilir.

Tersinden ABD’li bir ihracatçı kendisini doların değerlenmesi riskine karşı da korumak
isteyebilir. İhraç ettiği malların ödemesini gelecekte alacak firma, eğer benzer şekilde 3 ay
sonra 1 milyon frank alacaksa, doların frank karşısındaki değerinin yükselerek 1 İsveç
Frangı=0.50$’dan 0.40$’a yükselmesi ihtmalinin kendisine maliyeti 100.000$ olacaktır. İşte bu
riski önelemek isteyen firma vadeli piyasada forward kurdan 1 milyon frank alarak hedging
yapmış olur.

6.1.2. Opsiyon Piyasası Yoluyla Hedging

Bir başka döviz kuruna karşı korunma yöntemidir. Opsiyon sözleşmesinin avantajı kurdaki
değişim forward kurdan farklı ise ve sözleşmeden vazgeçmek daha avantajlı ise opsiyon
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sahibinin sadece ödemesi gereken opsiyon primi maliyetine katlanarak sözleşmeyi işleme
koymama özgürlüğünün olmasıdır.

6.1.3.Gelecekte (Futures) işlem piyasası yoluyla hedging

Bu piyasanın avantajı, borsaya bağlı standardize sözleşmelerin alınıp satılmasıdır, bu özelliği
sözleşmelerin kolay alınıp satılmasına olanak sağlar. Bu yöntemin olası zorluğu ise standardize
sözleşmelerin vade zamanlarının ihracatçının ya da ithalatçının ihtiyacına uygun olup
olmamasıdır.

Vadeli piyasalarda yapılan işlemler yoluyla hedging yapılabileceği gibi anında teslim
piyasasında (spot piyasada) işlem yapıldığı durumda, ihracatçı ödemede kullanmak için spot
piyasadan satın alıp ödeme tarihine kadar bir bankaya yatırarak faiz getirisiyle kur riskini
dengelemeye çalışabilir. Tabi bu durumda ulusal paranın faiz oranıyla dövize verilen faiz oranı
arasındaki fark da önemlidir.

Bunların dışında firmaların döviz akımlarının eşleştirilmesi, girdileri ihracat yapılan ülkeden
sağlama gibi döviz riskini önleme yöntemleri de mevcuttur. (Seyidoğlu, 2009, s.401-402)

6.2. FAİZ ORANI ARBİTRAJI

Yatırımcılar gibi finansal yatırımcılar da her zaman fırsat maliyetleri göz önüne alarak, yerli
yatırımların getirisi ile yurt dışı yatırımların getirisini karşılaştırarak karar verirler. Kar
amacıyla hareket eden yatırımcılar, iki farklı fiyat ile karşılaştıklarında fiyat farkından
faydalanma olanağını yani arbitraj olanağını değerlendireceklerdir. Fiyatı ucuz olan ürünü alıp,
fiyatı pahalı olan yerde satarak gelir elde etme işlemine arbitraj denmektedir. Arbitraj faaliyetini
gerçekleştirenler artan talep nedeniyle malın ucuz olduğu yerde fiyatın yükselmesine, pahalı
olduğu yerde ise arzın artmasına neden olarak fiyatın düşmesine neden olacak ve fiyat farkının
erimesine yol açacaktır.

Eğer yurt dışı yatırımların getirisi daha yüksekse, yatırımcılar paralarını yabancı para birimine
çevirerek getiri farkından faydalanmak isteyeceklerdir, bu işleme faiz arbitrajı denir. Faiz
arbitrajı, arbitraj mekanizmasının kısa vadeli mali piyasalara uygulanmasıdır. Kısa dönemli
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mali araçlar olarak; banka mevduat hesabı, hazine bonosu, bankaların ve ticari bankaların
finansman bonoları gibi araçları saymak mümkündür. Vadeleri genellikle 30,60,90 gün olup,
bir yıldan kısa sürelidirler. Bu araçların alınıp satıldığı piyasalarda oluşan fiyatın faiz olduğunu
biliyoruz. Piyasada farklı faiz oranlarının olması, yatırımcıları düşük faizle borçlanıp, yüksek
faizle borç vermeye yönlendirmekte; diğer bir deyişle getirisi düşük alandan yüksek alana
kaynaklarını aktararak arbitraj geliri elde etmeye sevk etmektedir.
Paralarını yabancı para birimine çeviren yatırımcılar, her zaman paralarını tekrar
dönüştürdüklerinde döviz kurunun değişmiş olması riskiyle karşı karşıyadırlar. Yatırımcılar
döviz kuru riskini kendilerini forward piyasada güvenceye alarak kapatabilir; güvenceli faiz
arbitrajı gerçekleştirebilirler.

6.2.1. Güvencesiz Faiz Arbitrajı:

Nadiren de uygulansa, kur riskinin önemini kavramak açısından önemli olduğu için bir örnek
yardımıyla faiz arbitrajının forward piyasada hedging yapılmaksızın gerçekleşmesinin
sonuçlarını görelim:

Üç aylık hazine bonosu faizleri Türkiye’de yıllık %6, Almanya’da ise %10 iken, 1 euro= 2YTL
olsun. Türk yatırımcı, YTL’yi euro’ya çevirip Alman hazine bonosu satın alacaktır, ve yılda
%4 ; 3 ayda %1 daha fazla kazanacaktır. Ancak, yatırımcının 3 ayda %1 kazanç elde edeceği
de kesin değildir, bu ancak döviz kurunun değişmediği halde böyle olacaktır. Eğer euro değer
kaybederse, mesela 1 euro=1.99YTL olursa, yatırımcı %0.5 kaybedecektir ((2 YTL1.99YTL)/2YTL=0.005) . Bu durumda 3 ayda ele geçen %1 kazancın %0.5’i kur değişkenliği
nedeniyle kaybolacak ve yatırımcı sadece %0.5 kazanç elde edebilecektir (%1-%0.5=%0.5).
Eğer euro biraz daha fazla değer kaybetmiş olsaydı kazanç tamamen döviz kuru
dalgalanmasıyla eriyebilirdi, hatta zarar dahi edilebilirdi. (Carbaugh, 2011, s.395-396).

Ekstra Kazanç= ((Almanya faiz oranı-Türkiye faiz oranı) - euro’daki % değer değişimi)

Ya da

Ekstra Kazanç= ((Almanya faiz oranı-Türkiye faiz oranı) + euro’daki % değer değişimi)
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6.2.2.Güvenceli Faiz Arbitrajı:

Güvenceli faiz arbitrajı döviz piyasası işlemleri açısından iki aşamalıdır. Önce yatırımcı ulusal
parayı yabancı para birimiyle spot piyasada değiştirir. Aynı zamanda vadeli (forward) piyasada
işlem yaparak kendini kur riskine karşı koruyacaktır.
Örneğin üç aylık hazine bonosu faizleri Türkiye’de yıllık %12, Almanya’da ise %8 iken, spot
piyasada 1 euro= 2YTL olsun. Türkiye’deki faiz oranı yıllık %4 , 3 aylık %1 avantajlıdır. Eğer
forward piyasada 1 euro=1.99YTL ise; %0.5 iskonto var demektir. Bu durumda güvenceli
arbitraj geliri elde etmek isteyen Alman yatırımcı spot piyasada YTL satın alıp 3 ay sonrasına
vadeli bir döviz sözleşmesi yaparak 3 aylık hazine bonosunda %0.5 kazanç elde edecektir.
Kar olanağını fark eden diğer yatırımcılarda aynı işlemlere yönelince spot piyasada YTL’ye
olan talep artacak ve YTL’nin değeri artmaya başlayacaktır. Forward piyasada artan YTL
satışları ise, YTL’nin forward değerini düşürecektir. Sonuç, forward YTL için iskontonun
büyümesi olacaktır, yani döviz kuru riskinden korunmanın maliyeti artacaktır. Bu maliyet artışı
arbitraj karının sıfır olduğu noktaya dek sürecektir. Yani iskonto, Türkiye ile Almanya
arasındaki faiz farkı kadar olacaktır.
İskonto= TR faiz oranı-Almanya faiz oranı

6.3. SPEKÜLASYON

Döviz piyasasındaki işlemcilerin bir kısmının amacı yatırımlarını ya da dış ticaretlerini
gerçekleştirmektir, bir kısmı ise spekülasyon yoluyla gelir elde etmek için işlem yaparlar.
Spekülasyonun anlamı gelecek fiyatlarının tahmini üzerinden ticaret yaparak kar sağlama
girişimidir. Döviz piyasasında spekülatörler finansal kurumlar, firmalar ya da bireylerdir,
piyasada gerçekleşen faliyetin %90’ı spekülatiftir. Spekülatörler fiyatının artmasını
bekledikleri para biriminden alarak ya da fiyatının düşmesini bekledikleri para birimini satarak
gelir elde ederler. Döviz spekülasyonu spot piyasalarda ve vadeli piyasalarda yapılabilir.
Amatör, bireysel spekülatörler spot piyasada işlem yaparken, profesyonel spekülatörler daha
çok büyük mebleğlarla forward piyasalarda işlem yaparlar. Forward piyasasında oynamak
sürekli, profesyonel oyuncular için daha pratik ve daha az masraflıdır. Spekülatörler, ileriye
dönük kur tahminlerinde bulunurken ödemeler bilançosu açık veya fazlaları, sermaye
hareketleri, borç ödemeleri, alınan krediler, ülkenin kredi notu gibi değişkenleri
değerlendirirler. Bu anlamda döviz piyasası oyuncuları ileriye dönük tahminlerde bulunmak ve
döviz kurunu tahmin ederek kar edebilmek için ekonomik yapıyı analiz eden profesyonellerdir.
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Örneğin Türk ve Amerikan ekonomisindeki gelişmeleri izleyen bir spekülatör, bugün 1.7YTL
olan $ kurunun 3 ay sonra 1.9YTL olacağını tahmin etmektedir. Forward kur ise 3 ay sonrası
için 1.75 olsun. Bu durumda spekülatör üç ay vadeli dolar alım sözleşmeleri imzalayarak vade
dolduğunda 1.75YTL’den alacağı dolarları 1.9 YTL’den satarak dolar başına 1.5 YTL
kazanmayı ummaktadır. Beklentisinin gerçekleşmesi durumunda örneğin 100.000$’lık bir
alışverişte 15.000YTL kazanacaktır. Vadeli piyasada işlem yapılması durumda spekülatör
parasını bağlamadan anlaşabildiği için avantajlıdır. Vadeli piyasada işlem yapan spekülatörün
satış sözleşmesinde bulunmasına ‘açık pozisyon alması’ (short position), alış sözleşmesinde
bulunmasına ise ‘fazla pozisyon’ (long position) adı verilmektedir. ‘...birincisinde spekülatör
henüz sahip olmadığı bir varlığı satmış olmakta, diğerinde ise karşılığını ödemediği bir değeri
satın almaktadır’ (Seyidoğlu, 2009, s.404)

Spekülasyon ve arbitrajı karıştırmamak önemlidir. Arbitrajcı alım ve satımı eş anlı olarak
gerçekleştirdiği için risksiz kar elde eder. Öte yandan spekülatör alımı bugün düşük fiyattan
gerçekleştirip gelecekte yüksekten satmayı hedefler, spekülasyon bir anlamda döviz kuru
riskinin açık varsayımına dayanır.

Döviz spekülasyonu de-stabilize edici olabileceği gibi stabilize edici de olabilir. Stabilize edici
spekülasyon piyasa güçlerinin aksi yönde hareket ederek bir para biriminin değerinin artma ya
da azalma eğilimini yavaşlatabilir hatta ters yönde harekete de neden olabilir. Örneğin bir
spekülatör YTL’nin değeri düşerken, YTL alarak düşme eğilimini yavaşlatma, durdurma
girişiminde bulunabilir. Bu durumda spekülatör YTL’nin değerinin artacağı ve kar edeceği
ümidini taşır.

De-stabilize edici spekülasyon ise döviz kurunun dalgalanma eğilimini büyütecektir. Söz
konusu para biriminin değeri düşerken, daha fazla satış gerçekleştiren spekülatörler daha fazla
değer kaybı beklentisiyle yaptıkları satışlar ile bu beklentinin hayata geçmesinde etkili olurlar.
Dengesizliklerin, fiyat hareketlerin büyümesine neden olan spekülasyonun yarattığı
belirsizliğin dış ticareti sekteye uğratıcı, vadeli piyasa işlemlerin maliyetini arttırıcı,
yatırımlardan caydırıcı etkileri vardır.

Bu olumsuz etkileri sınırlandırmak isteyen hükümetler, döviz piyasasının düzenlenmesini,
devlet müdahalesi ile kontrol edilmesini uygun görmüşlerdir. Daha ilerde döviz piyasasındaki
dalgalanmaları, finansal krizleri, bu krizlerin maliyetlerini ve olası önlemleri tartışırken hem
spekülasyonu hem de spekülasyonu engelleme çabalarını daha detaylı ele alacağız.
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6.4. ÜNLÜ BİR KÜRESEL SPEKÜLATÖR-GEORGE SOROS

George
Soros, 12
Ağustos 1930 tarihinde, Budapeşte, Macaristan’da
dünyaya
geldi. Esperanto dilini kullanan yazar Tivadar Soros, ünlü ekonomistin babasıydı; I. Dünya
Savaşı sırasında esir düşmüş bir Yahudi olan Tivadar Schwartz, Rusya’daki eski kampından
kaçmasının ardından soyadını Soros olarak değiştirmiş ve de böylede yükselen anti-seminist
hareketlerden kaçmayı başarmıştı.

Babasından Esperanto dilini öğrenen George Soros, bu yapay dili aile ortamında doğal olarak
öğrenen ilk insanlardan birisi oldu. Yahudi bir ailede büyüyen Soros, 1944 yılında gerçekleşen
Almanya’nın Macaristan’ı işgali sırasında 13 yaşındaydı. Yahudi Konseyi için çalışan genç
Soros’un durumu tehlikedeydi fakat babası tam gerektiği zamanda devreye girerek hayatını
kurtardı. Kültür Bakanlığı’nda çalışan görevlilerden birisine rüşvet vererek genç Soros’u o
görevlinin torunu olarak gösteren Tivadar Soros, böylece oğlunun hayatını kurtarmış oldu.

Sovyet ve Alman güçlerin göğüs göğüse çarpıştığı 19 Aralık 1944 tarihli Budapeşte
Savaşı’ndan sağ kurtulan Soros, savaşın bitmesinin ardından geçekleşen 1945-1946 yılları
arasındaki hiperenfilasyon döneminde mücevher ve değerli taşların satışını gerçekleştirerek
hayatını sürdürdü.

1947 senesinde İngiltere’ye göç eden Soros, Londra Ekonomi Okulu (London School of
Economics)’na kayıt oldu ve bu okulu 1952yılında başarıyla bitirdi.

1956 yılında New York’a taşınan Soros, F.M. Mayer ile beraber 1956-1959 yılları arasında
arbitraj tüccarı olarak çalışmasının ardından Wertheim Şirketi’ne geçerek burada 19591963 yılları arasında ekonomi analisti olarak görev yaptı. Wertheim’de çalıştığı yıllarda Karl
Popper’ın fikirlerine dayalı bir düşünümsellik teorisi ortaya atan Soros, bu teorinin gerektirdiği
pratiği elde etmek için bir süre yatırımcı olarak çalışarak ekonominin iniş çıkışlarını hazmetti.
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1963-1973 yılları arasında Arnhold and S. Bleichroeder adlı yatırım firmasında başkan
yardımcısı olarak görev yapan Soros, 1973 yılında bu şirketteki görevinden istifa ederek Wall
Street’in yolunu tuttu. Artık kendisini destekleyecek kadar yatırım yaptığını düşünen iş adamı,
kısa bir süre içerisinde 500.000 dolarlık bir kazancın olası olduğunu hesaplamıştı.

1970 yılında Quantum Vakfı’nın kuruluşuna Jim Rogers ile beraber ortak olan Soros, bu vakıf
sayesinde servetini katlayarak büyüttü.

Soros’un asıl yeteneği, ününün ve parasının kaynağı ise döviz spekülasyonuydu. İngiltere’de 16
Eylül 1992 tarihinde gerçekleşen ve tarihte Kara Çarşamba olarak anılan ekonomik krizde
döviz kuru ile oynayarak sadece bir gün içerisinde toplam 1.1 milyar dolarlık bir kar elde etti.
İngiltere bankalarının krizdeki toplam zarar 3.4 milyar dolar olurken, bunun 1/3’üne tek başına
sebep olan Soros’a “İngiltere Merkez Bankası’nı Soyan Adam” lakabı takıldı.

Karl Popper’ın açık toplum felsefesinden etkilenen George Soros, 1993 yılında Açık Toplum
Enstitüsü’nü kurdu. Dünyaya açık toplum modelini yaymaya çalışan kurumun azgelişmiş
ülkelere yaptığı yardım miktarı, 2000’li yılların sonunda Birleşmiş Milletler’in yaptığı yardım
miktarını aşmış durumdaydı.

Kimi insanların alçak gönüllü ve yardımsever, kimilerinin ise her hareketi kendi çıkarına olan
bir anti-hümanist olarak gördüğü Soros, son otuz yıldır finans çevrelerini en çok etkileyen isim
olma özelliğini hiç kaybetmedi. 7.2 Milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 29. İnsanı
olan Soros, 1979 yılından bu yana çeşitli hayır kuruluşları ve devletlere toplam 7 milyar dolara
yakın bağışta bulundu.
Kaynak: http://www.biyografi.info/kisi/george-soros.
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Uygulamalar

113

Uygulama Soruları

1. Hedging nedir, vadeli döviz piyasasında hedging nasıl yapılır?
2. Arbitraj ne demektir? Tek fiyat prensibi ve arbitraj arasında nasıl bir ilişki vardır?
3. Faiz Oranı arbitrajı ne demektir, bir örnekle açıklayın.
4. Güvencesiz faiz arbitrajı ile güvenceli faiz arbitrajı arasındaki farkı açıklayın.
5. Spekülasyon ne demektir, ünlü bir spekülatör olan George Soros’un hikayesi
hakkında neler biliyorsunuz, anlatınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde hedging kavramını ne amaçla kullanıldığını ele aldık. Farklı hedging
seçenekleri karşılaştırmaları olarak karşılaştırılmıştır. Ayrıca döviz kuru arbitrajı ve
spekülasyon kavramları üzerinde durulmuştur.

115

Bölüm Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi kur risklerinden korunma amaçlı yapılan işlemlere
verilen addır?
A) Konvertibilite
B) Spekülasyon
C) Hedging
D) Kotasyon
E) Dolarizasyon
2. Hedging işlemi hangi döviz piyasalarında gerçekleştirilir?
A) Vadeli piyasalarda
B) Spot piyasalarda
C) Anında piyasalarda
D) Mal piyasalarında
E) Hizmet piyasalarında
3. Kurdaki değişim forward kurdan farklı ise ve sözleşmeden vazgeçme
seçeneği hangi hedging de mümkündür?
A) Spot
B) Futures
C) Vadeli
D) Opsiyon
E) Swap
4. Hangi döviz piyasasında, belirli tarihlerde vadeleri olan standardize
sözleşmelerin alınıp satılmasıyla hedging yapılmaktadır.
A) Spot
B) Futures
C) Vadeli
D) Opsiyon
E) Swap
5.Fiyatfarklarındanyararlanmakamacıylagerçekleştirilenalıpsatmaişlemine ne
ad verilir?
A) Aracılık
B) Borsacılık
C) Bankacılık
D) Arbitraj
E) Swap
6.
İkiayrıpiyasadaoluşanikifarklıfiyatıortadankaldıranmekanizmaaşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hedging
B) Forward
C) Swap
D) Spekülasyon
E) Arbitraj
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7. Arbitraj mekanizmasının kısa vadeli mali piyasalara uygulanmasına verilen
ad nedir?
A) Faiz oranı arbitrajı
B) Swap arbitrajı
C) Kotasyon
D) Spekülasyon
E) Forward arbitajı
8. Faiz oranı arbitrajı geliri elde etmek için işlem yapan yatırımcının kendini
kur riskine karşı korumasına ............ denir.
9. Faiz oranı arbitrajı geliri elde etmek için işlem yapan yatırımcının kendini
kur riskine karşı korumamasına ............ denir.
10. .......... gelecek fiyatlarının tahmini üzerinden ticaret yaparak kar sağlama
girişimidir.
Cevap Anahtarı
1-C, 2-A, 3-D, 4-B, 5-D, 6-E, 7-A, 8-güvenceli faiz arbitrajı, 9-güvencesiz faiz
arbitrajı, 10. Spekülasyon.
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7.DÖVİZ KURU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.Bu bölümde döviz kurunun döviz piyasasında arz ve talep tarafından nasıl
belirlendiği ele alınacaktır.
7.2.Nominal ve reel döviz kuru hesaplaması açıklanacaktır.
7.3. Arbirtaj kavramı örneklerle açıklanacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar

Döviz kuru, dolaylı kur, dolaysız kur, çapraz kur, nominal kur, reel kur, döviz arbitrajı
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Giriş
Farklı ülkelerin para birimlerinin birbiri cinsinden fiyatı olan döviz kuru, dış ticaret
işlemlerinin yanısırabu mallarla ilgili diğer piyasaları, para ve finans piyasaları gibi diğer
piyasaları etkileyerek küresel sonuçlar yaratır. Bu bölümde döviz kuru kavramı üzerinde
durulacak ve ilgili temel kavramların hesaplama yöntemleri örneklerle ele alınacaktır. Bu
anlamda dolaylı, dolaysız kotasyon farkı gibi farkı döviz kuru ifade şekilleri açıklandıktan
sonra, döviz kurundaki değişimlerin bir ülke parasının değerine etkisi ve döviz kurunun
değişmesinin sonuçları olumlu ve olumsuz sonuçlar ayırımında tartışılmaktadır. Kur marjı, reel
ve nominal döviz kuru gibi kavramlar örneklerle açıklanmaktadır. Döviz kurunun belirlendiği
döviz piyasası dengesinin nasıl oluştuğu açıklanmakta son olarak döviz kuru farklılıklarından
doğan arbitraj geliri ve kurların eşitlenmesi ile ilişkisi açıklanmaktadır.
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7.1. DÖVİZ KURU:

İki para birimi arasındaki değişim oranına döviz kuru denir. Diğer bir deyişle,
döviz piyasalarında işlem gerçekleşirken, farklı ülke paralarının birbirleri karşısındaki fi
yat değeri döviz kurunu oluşturmaktadır. Döviz kuru da bir fiyat olmasına karşın etkileri
herhangi bir fiyattan çok daha farklıdır. Kurlardaki değişiklikler uluslararası mal ve hizmet
ticaretine konu olan malların fiyatlarını, bu mallarla ilgili diğer piyasaları, para ve finans
piyasaları gibi diğer piyasaları etkileyerek küresel sonuçlar yaratır. Döviz kurunun döviz
piyasasında nasıl oluştuğu ilerleyen konularda ele alınacaktır.

Döviz kuru yabancı para biriminin değiştirilebildiği ulusal para miktarı şeklinde tanımlanmışsa
buna dolaysız kotasyon denir, dolaysız kotasyon daha çok Avrupa usulü kur söyleme şeklidir.

Örneğin 18 Aralık 2012 günü 1 ABD Doları alabilmek için 1,80 YTL’ye sahip olmak gerekir,
yani YTL’nin dolar karşısındaki fiyatı olan döviz kuru 1 ABD Doları karşısında 1,80 YTL’dir.

1$ = 1.80 YTL ,

$/YTL

Döviz kuru bir birim ulusal para ile değiştirilebilen yabancı para miktarı olarak tanımlanmışsa
buna dolaylı kotasyon denir, Amerikan usulü kur söyleme biçimi olarak bilinir.

1YTL=0.55$,

YTL/$

Bankaların döviz alım satımı için kur belirlemelerine kote etmek, ya da fiyat yazmak
denmektedir. Kotasyon, kote etmekle eş anlamlıdır. Kotasyonlarda bir para baz döviz (bir
birimi kote edilen para) olarak belirlenmekte diğer paranın bu paranın bir birimi karşısındaki
değeri ifade edilmektedir.

Örneğin aşağıdaki tablo 9 Ocak 2013’ün ilk saatlerinde YTL karşısında diğer ulusal paraların
karşılığını göstermektedir:
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Tablo 1 : Döviz Kurları -9 Ocak 2013
Alış

Satış

Değişim % Saat

Dolar

1.7770 1.7780

0.00%

17:31:38

Euro

2.3180 2.3190

0.00%

17:31:38

Sterlin

2.8390 2.8532

0.00%

00:46:45

Kanada Doları 1.7935 1.8025

0.06%

00:46:45

Danimarka
Kronu

0.3097 0.3109

-0.06%

00:46:59

İsveç Kronu

0.2695 0.2705

-0.04%

00:47:52

Frank

1.9141 1.9237

0.01%

00:46:16

Norveç Kronu 0.3160 0.3174

-0.03%

00:47:29

100 Japon Yeni 2.0050 2.0220

-0.22%

00:47:36

Arjantin Pesosu 0.3597 0.3601

0.00%

19:37:37

Kaynak: http://finans.milliyet.com.tr/portal/ISE/Doviz.html Erişim tarihi 9 Ocak 2013.
Bir para biriminin diğeri karşısında değer kaybetmesi ya da kazanması döviz kurunun
yükselmesi ya da düşmesi olarak ifade edilir. Döviz kuru yükselirse yabancı paranın değeri
artar, ulusal paranın ise değeri düşer. Örneğin 1$= 2YTL iken 1= 2.1YTL olursa döviz kuru
yükselmiş, yeni türk lirası dolar karşısında değer kaybetmiştir. Artık bir birim dolar almak için
ihtiyaç duyulan YTL miktarı daha fazladır. Öte yandan eğer döviz kuru düşerse yabancı paranın
değeri azalır, ulusal paranın değeri artar. Örneğin 1$= 2YTL iken, 1$= 1.8YTL olursa, döviz
kuru düşmüş YTL’nin $ karşısındaki değeri artacaktır.

Kuşkusuz bir ülkenin parasının diğer ülke parası karşısında değerinin artması veya azalması
söz konusu iki ülke arasındaki mal ve hizmet ticaretinin gerçekleştirildiği göreli fiyatları da
etkileyecektir.
Tablo 2: Döviz Kurundaki Değişimlerin Avantajları ve Dezavantajları
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YTL’NİN DEĞERİNİN ARTMASI (GÜÇLENMESİ)
Avantajlar

Dezavantajlar

1. Türk vatandaşları için yabancı mallar 1.Türk ihracat firmaları yabancılarla
ucuzlar.
rekabet etmekte zorlanırlar.
2.Yabancı
malların
ucuzlaması 2. İthal ikameci sektörlerde daha düşük
Türkiye’deki
enflasyonun
düşük fiyatlı olan yabancı ürünlerle rekabet
kalmasını sağlar.
edebilmek güçleşir.
3. Türk tüketiciler yabancı bir ülkeye 3. Yabancı turstler Türkiye’yi pahalı
seyahat ettiklerinde bu durumdan bulurlar.
faydalanırlar.
YTL’NİN DEĞERİNİN DÜŞMESİ (GÜÇSÜZLEŞMESİ)
Avantajlar

Dezavantajlar

1. Türk ihraç firmaları daha kolay satış Türk vatandaşları için yabancı mallar
yaparlar
pahalılaşır.
Türkiye’dekş firmalar fiyatları düşürmek Yabancı
malların
pahalılaşması
için daha az baskı hissederler.
Türkiye’deki enflasyonun artmasına
katkıda bulunur.
Daha fazla sayıda turistin bütçesi Türk tüketiciler yabancı bir ülkeye seyahat
Türkiye’yi ziyaret etmeyi kaldırabilir.
etmeyi daha maliyetli bulurlar.
Kaynak: Carbaugh, 2011,s.383’ten Türkiye’ye uyarlanmıştır.

Çapraz kur farklı paraların kurlarının $ gibi ortak bir payda üzerinden hesaplanmasına denir.
Örneğin: 1$=2 euro ise ve 1$= 1YTL ise 1euro=0.5 YTL’dir. $/euro kurunu ve $/YTL kurunu
bilmek çapraz kur olarak euro/YTL kurunu hesaplamamızı olanaklı kılmaktadır. Aşağıdaki
tabloda 9 Ocak 2013 itibariyle merkez bankası sayfasından görüntülenmiş çapraz kurlar yer
almaktadır (http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.html) . Çapraz kurların dolar piyasasına göre
olması gereken denge kurundan sapması piyasalarda ileride ele alınacak olan arbitraj olanağına
yol açmaktadır.

7.1.1. TÜRKİYE CUMHURİYETi MERKEZ BANKASI KURLARI
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Indicative Exchange Rates Announced at 15:30 on 01/09/2013 by the Central Bank of
Turkey, BÜLTEN NO: 2013/6
ÇAPRAZ KURLAR / Cross Rates
USD/AUD 1 ABD DOLARI

0.9517 AVUSTRALYA DOLARI

USD/DKK 1 ABD DOLARI

5.7097 DANİMARKA KRONU

USD/CHF 1 ABD DOLARI

0.9252 İSVİÇRE FRANGI

USD/SEK 1 ABD DOLARI

6.5719 İSVEÇ KRONU

USD/JPY 1 ABD DOLARI

87.53 JAPON YENİ

USD/CAD 1 ABD DOLARI

0.9872 KANADA DOLARI

USD/NOK 1 ABD DOLARI

5.6072 NORVEÇ KRONU

USD/SAR 1 ABD DOLARI

3.7502 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ

EUR/USD 1 EURO

1.3067 ABD DOLARI

GBP/USD 1 İNGİLİZ STERLİNİ

1.6045 ABD DOLARI

KWD/USD 1 KUVEYT DİNARI

3.5449 ABD DOLARI

USD/BGN 1 ABD DOLARI

1.4969 BULGAR LEVASI

USD/RON 1 ABD DOLARI

3.3738 RUMEN LEYİ

USD/RUB 1 ABD DOLARI

30.41 RUS RUBLESİ

USD/IRR 1 ABD DOLARI

12260 İRAN RİYALİ

USD/CNY 1 ABD DOLARI

6.2262 ÇİN YUANI

USD/PKR 1 ABD DOLARI

97.32 PAKİSTAN RUPİSİ

Kaynak: http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.html

Döviz alış kuru ve döviz satış kuru arasındaki farka kur marjı denmektedir. Alış ve satış
fiyatları arasındaki bu fark bankaların işlem giderlerini ve karını kapsar. Kur marjını paranın
alternatif kullanımlarından doğabilecek olan alternatif maliyetleri ile yani yıllık faiz oranı ve
kar oranı ile karşılaştırabilmek için yüzdelik olarak ifade edilmesi uygundur.
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Kur Marjı (%) = ((Satış Kuru-Alış Kuru ) /Satış Kuru)* 100
Örneğin: Doların alış kuru 1.40 YTL, satış kuru ise 1.5 YTL olsun;
Kur marjı= ((1.50-1.40)/1.50) * 100=%6.6

Bu yüzdeyi 10 günlük ödeme süresi olduğunu varsayarak yıllık yüzdeye dönüştürdüğümüzde:
Yıllık Kur marjı= ((1.50-1.40)/1.50) * (10/360) *100 = %18.5.

7.1.2. Reel ve Nominal Döviz kuru

Döviz kurunun artmasının veya azalmasının ne anlama geldiğini ele alırken, ulusal paranın
yabancı para karşısında değer kazanmasından ya da kaybetmesinden bahsetmiştik. Ulusal
paranın değer kaybetmesi, yani diğer para cinsinden ucuzlaması, ulusal para cinsinden üretilen
ve satılan ürünlerinde ucuzlaması ve aynı zamanda yabancı para cinsinden alınan malların ise
ulusal para cinsinden gelir elde edenler için pahalılaşması anlamına gelecektir. Bu durumda
yerli paranın değerlemesi fiyat rekabeti açısından olumsuz, değer kaybetmesi rekabeti
arttırtırıcı etki yaratacaktır.

Nominal ve reel kur ayırımı ise kur değişmeleri ve fiyat değişmelerinin bir arada olması
durumunda, kurların fiyat değişmelerini ne ölçüde yansıttığını görebilmek açısından önemlidir.

Fiyatların sabit olmadığı durumda nominal döviz kurundaki değişmelerin yerli mallarla ithal
edilen mallar arasındaki göreli fiyatlar üzerindeki etkisini ayırt edemeyiz. Örneğin YTL’nin
Meksika pesosu karşısında %5 değer kazandığını düşünelim. Diğer tüm değişkenler sabit
tutulduğunda, ceteris paribus, Türk mallarının Meksika malları karşısında rekabet gücünün %5
azalmasını beklenir. Bununla birlikte Türkiye de ki fiyatların Meksika fiyatlarından daha hızlı
arttığını varsayalım. Bu durumda Türk mallarının rekabet gücü %5’den daha çok olumsuz
etkilenecektir ve nominal kurdaki değişime bakarak yorum yapmak yanıltıcı olacaktır. Bu
nedenle göreli fiyatlara göre düzeltilmiş olan reel döviz kuruna bakmak önemlidir.

Reel Döviz Kuru = Nominal döviz kuru * (yabancı ülke fiyat seviyesi/yerli fiyat seviyesi)
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Genelde Nominal Döviz Kuru, (Exchange Rate) E; Reel Döviz Kuru, (Real Exchange Rate) R;
yabancı ülke fiyat seviyesi, Pf; yerli fiyat seviyesi , Pd ile ifade edilir.
Dolayısıyla R = E * (Pf/Pd)’dir.

Örnek: E: 1$ = 1.5 YTL, Türkiye’de enflasyon oranı Pd=0.10 ve ABD’ de enflasyon oranı Pf=
0.05 ise R=?

R= 1.5 * (0.005/0.10) = 0.75.

Enflasyon etkilerinden arındırdığımızda döviz kurunun 1$ = 1.5 YTL değil, 1$ = 0.75 YTL
olduğunu, YTL’nin aşırı değerli olduğunu görüyoruz.

Daha önce de belirttiğimiz gibi döviz kurlarını dolaysız ya da dolaylı döviz kuru olarak
hesaplamak ve göstermek mümkündür. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), kuru
1YTL = DİĞER ÜLKE PARASI olarak ifade etmektedir. Reel döviz kurunun TCMB
tarafından nasıl hesaplandığına dair bilgiye resmi siteden aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://www.tcmb.gov.tr/yeni/evds/yayin/reel_efktf/YontemselAciklama.pdf

Grafik 1: TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (2003=100)
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Kaynak : http://evds.tcmb.gov.tr/cbt.html. Erişim tarihi 14 Ocak 2013.

7.1.3. Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi Nedir?
18 Kasım 2012 Pazar
Reel efektif döviz kuru endeksi (REK) nedir?
Nominal efektif döviz kuru (NEK), belirli bir kriter gözetilerek seçilmiş çift taraflı nominal
kurların uygun bir ağırlıklandırma yöntemi kullanılarak elde edilmiş ortalamasıdır. Reel efektif
döviz kuru (REK) ise, NEK’in ülkeler arasındaki göreli fiyat veya maliyet farklarıyla
düzeltilmiş halidir. REK, ülkeler arasındaki göreli fiyat veya maliyet gelişimi hakkında bilgi
içermekte ve dolayısıyla ekonomilerin rekabet güçlerinin değerlendirilmesinde kullanılan
anahtar makroekonomik göstergelerden biri olarak kabul edilmektedir.[1]

TCMB uygulaması açısından, Türkiye’nin dışticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para
birimlerinden oluşan sepete göre TL’nin ağırlıklı ortalama değerine nominal efektif döviz kuru
(NEK), NEK’deki nispi fiyat etkilerinin arındırılmasıyla oluşturulan ortalamaya da reel efektif
döviz kuru (REK) adı veriliyor. REK hesaplaması NEK üzerinden üç ayrı düzeltme aracı
kullanılarak üç farklı biçimde yapılıyor: TÜFE, ÜFE ve birim işgücü maliyeti. TCMB, kura
müdahale için TÜFE’ye dayalı olarak hesaplanan REK’i dikkate alacağını açıkladığı için
kamuoyunu en fazla ilgilendiren hesaplama TÜFE esas alınarak yapılan hesaplama.
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TÜFE esas alınarak yapılan REK hesaplamasında Türkiye’nin dışticaretinde önemli olduğu için
kapsama alınan ülke sayısı 36. Bu ülkeler şunlar: (1) Gelişmiş ülkeler: Almanya, İtalya, ABD,
Fransa, İngiltere, İspanya, Belçika, Hollanda, Japonya, Kore, İsviçre, Avusturya, İsveç, Tayvan,
Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, İsrail, Finlandiya, Danimarka, İrlanda, Slovakya, Portekiz. (2)
Gelişmekte olan ülkeler: Çin, Rusya, Romanya, Polonya, Hindistan, Macaristan, Bulgaristan,
Tayland, Kazakistan, İran, Suudi Arabistan, Endonezya, Malezya, Mısır.

REK nasıl hesaplanıyor?
TÜFE bazlı REK hesaplaması Türkiye’deki fiyat düzeyinin dışticaret yapılan 36 ülkenin fiyat
düzeylerine oranının ağırlıklı ortalaması alınarak yapılıyor. Burada ülkelere verilen ağırlıklar
ülkelerin Türkiye ile olan dışticaret ağırlığına göre hesaplanıyor.

REK hesaplamasında kullanılan formül şöyle[2]:

Bu formüldeki harflerin anlamları da şöyle:
N : Kapsanan ülke sayısı
PTur: Türkiye’nin fiyat endeksi (TÜFE)
wi : i ülkesinin Türkiye’nin REK endeksindeki ağırlığı
Pi : i ülkesinin fiyat endeksi
ei,Tur : TL cinsinden i ülkesinin parasının kuru

REK’in piyasa için önemi nedir?
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Kamuoyu başta Dolar ve Euro olmak üzere döviz kurlarına ve bu ikisinin oluşturduğu kur sepeti
oranına bakarak TCMB’nin döviz piyasasına müdahale edip etmeyeceğini, edecekse kuru ya
da sepeti nereye getirmek istediğini anlamaya çalışıyor. Oysa TCMB Başkanının açıkladığına
göre TCMB açısından önemli olan tek tek kurlar ya da Dolar Euro sepet kuru değil REK.
Açıklamaya göre REK’in 120 – 125 aralığına doğru hareketlenmesi halinde TL’nin
değerlendiği anlaşılıyor ve para politikası araçları kullanılarak müdahale gelebiliyor. TCMB
Başkanı, REK’in 125 – 130 aralığında seyretmesi halinde TCMB daha sert önlemlerle
müdahale edeceğini, 130’un üzerine çıkması halinde ise elindeki bütün araçlarla müdahale
edeceğini açıklamış bulunuyor.
TCMB, REK endeksini her ayın ilk haftası içinde yayınlıyor. 2012 yılının Ocak ayından bu
yana yayınlanan REK endeksleri aylar itibariyle aşağıdaki tabloda yer alıyor
(www.tcmb.gov.tr)

Tarih

REK (TÜFE bazlı)

Oca.12

112,42

Şub.12

115,87

Mar.12

114,22

Nis.12

115,87

May.12

116,79

Haz.12

116,96

Tem.12

118,20

Ağu.12

118,85

Eyl.12

116,30

Eki.12

117,40

Saygılı H., Saygılı M., Yılmaz G., Türkiye İçin Yenbi Reel Efektif Döviz Kuru Endeksleri,
TCMB Çalışma Tebliği No: 10/12, 2010.
[1]

[2]

http://www.tcmb.gov.tr/yeni/evds/yayin/reel_efktf/YontemselAciklama.pdf

Gönderen Mahfi Eğilmez zaman: Pazar, Kasım 18, 2012
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Kaynak: http://www.mahfiegilmez.com/2012/11/reel-efektif-doviz-kuru-endeksi-nedir.html

7.1.4.Döviz Kurunun Belirlenmesi

Döviz kuru, döviz piyasasında oluşan fiyatı ifade etmektedir. Serbest piyasa kurallarının
işlediği bir döviz piyasasında, döviz kuru döviz talebi ve döviz arzı tarafından belirlenecektir.
Dünyada en büyük işlem hacmine sahip piyasa Londra piyasasıdır.

133

7.1.4.1. Döviz Talebi

Döviz piyasasında, çeşitli amaçlarla ulusal para karşılığında bankalardan döviz satın almayı
talep edenler döviz talebini oluştururlar. Döviz talebi; mal ve hizmet talebi nedeniyle; yurtdışına
sermaye yatırımına bağlı olarak veya spekülasyon ve kur riskinden korunma amaçlı talep
edilebilir. Döviz talebinin önemli belirleyenlerinden birinin yabancı mal ve hizmet talebi
olduğu için döviz talebi bir türev taleptir. Bu anlamda, ülkenin ithal mallarına olan talep
esnekliği, ülkede ithalata rakip malların arzının esnekliği, ithal malları arzının fiyat esnekliği
gibi faktörlerden etkilenir.

Döviz kuru ($/YTL)

r

E
D
Q miktar
Şekilde: D, döviz talebini, (yabancı para almak üzere talepte bulunanların ulusal para arzını);
S ise döviz arzını (yabancı para birimini ulusal para ile değiştirmek isteyenlerin talebini)
göstermektedir. Dikey eksende döviz kuru (r, Exchange rate) diğer bir deyişle doların yeni
türk lirası cinsinden değeri, yatay eksende ise el değiştiren para miktarı (Q, Quantity = miktar)
yer almaktadır.

Döviz talebi eğrisi negatif eğimlidir çünkü talep edilen döviz miktarı ile dövizin ulusal para
cinsinden değeri olan döviz kuru arasında ters bir ilişki vardır. Döviz kuru (r) yükseldikçe, yani
dikey eksende yukarıya doğru gidildikçe, talep edilen döviz miktarı azalır. Döviz kurunun
artması bir birim yabancı para ($) alabilmek için verilmesi gereken ulusal paranın (YTL)
miktarının artması demektir. Bu durumda yabancı para cinsinden satılan ürünlerin fiyatı ulusal
para cinsinden artacak dolayısıyla bunlara olan talep olumsuz etkilenecektir. Yabancı mal ve
hizmetlere olan talebin düşmesi ise yabancı para talebini olumsuz talep edilen para miktarının
düşmesine neden olacaktır. Döviz kurunun düşmesi ise (dikey eksende aşağıya doğru
gidilmesi), yabancı ürünlerin ulusal para cinsinden ucuzlaması anlamına geleceğinden, bu
ürünlere olan talep artacaktır. Yabancı mal ve hizmetlere olan talebin artması talep edilen
yabancı para miktarını arttıracaktır.
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7.1.4.2. Döviz Arzı
Öte yandan döviz kazanan veya ellerinde döviz bulunduran kimseler ulusal para karşılığında
bu dövizleri bankalara satmak isteyebilirler. Döviz arzı bunları kapsar. Döviz arzı; yabancı mal
ve hizmet satışı; yabancıların yurtiçinde sermaye yatırımı yapmaları veya spekülatif veya
korunma amaçlı olabilir.

Döviz kuru ($/YTL)
S
r’
r

Q

Q’

Miktar

Döviz arzı eğrisinin pozitif eğimi de benzer şekilde açılanabilir. Arz edilen döviz miktarı ile
dövizin ulusal para cinsinden fiyatını gösteren döviz kuru arasında doğrusal bir ilişki vardır.
Döviz kuru yükseldikçe arz yani ulusal para değer kaybettikçe, ulusal para cinsinden üretilen
ve fiyatlandırılan yerli ürünler yabancılar için ucuzlamakta ve bu mallara olan talep artmaktadır.
Bu mallara olan talep artışı nedeniyle yabancı para birimi elden çıkarılıp değer kaybeden ulusal
paraya geçilmek istenir. Böylelikle piyasada arz edilen döviz miktarı artar.
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7.1.4.3. Denge Döviz Kuru:

Döviz kuru ($/YTL)
S

r

E

Q miktar

Arz edilen döviz miktarı ile talep edilen döviz miktarının eşit olduğu E noktası döviz
piyasasında dengeyi göstermekte; r denge döviz kurunu, Q ise denge döviz miktarını ifade
etmektedir. Döviz arz ve talebinin eşit olması dış ödemeler dengesinin sağlanmış olması
anlamına gelir. Teorik olarak baktığımızda denge döviz kurunun terk edilmesi için bir neden
yoktur, ancak gerçek hayatta döviz kuru sıkça değişmektedir. Bunun temel nedeni arz ve talep
eğrilerinin kaymasına neden olacak gelişmelerin son derece dinamik bir piyasa olan döviz
piyasasında sıkça gerçekleşmesidir.

7.1.5 Döviz Arbitrajı

Genel anlamıyla fiyat farklılıklarından yararlanmak amacıyla gerçekleştrilen alım-satım
işlemine arbitraj denir. Döviz piyasalarında aynı para birimi için farklı fiyatlar oluşmuşsa, o
dövizden ucuz olduğu yerde satın alıp, pahalı olduğu yerde satarak kazanç elde etme işlemine
ise döviz arbitrajı denir. Tek fiyat kanununa göre tam rekabet piyasalarında tek fiyat
olacağından arbitrajın ortaya çıkmaması gerekir, bu anlamda arbitrajın olması piyasanın tam
rekabet koşullarını sağlamadığının göstergesi kabul edilir. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi
piyasaların dinamik yapısı, arz ve talep eğrilerinin sürekli hareketliliğine bağlı olarak döviz
kuru farklılıkları oluşabilmektedir. Döviz piyasasının serbest piyasa koşullarında işlemesi
durumunda ise bu durum döviz arbitrajından faydalanmak isteyenlerin işlemleri sonucunda
dengenin yeniden oluşması, her para biriminin tek fiyatının olması beklenir. Zira bir ülke
parasının değeri A ülkesinde B ülkesinden daha yüksekse, fiyat farkından kazanç elde etmek
isteyenler söz konusu para biriminin B ülkesinde satın alıp A ülkesinde satmak isteyeceklerdir.
Bu durumda B ülkesinde o ulusal para birimine olan talep artarak değerinin yükselmesine, A
ülkesinde ise aynı para biriminin arzının artarak değerinin düşmesine neden olacaktır.
Böylelikle, iki ayrı döviz piyasasında oluşmuş olan iki farklı döviz kuru, döviz arbitrajı ile
ortadan kalkmış olur.
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Örnek 1:
Örneğin New York’da 1 sterlin= 2.30$ ve Londra’da 1 sterlin= 2.31$. Bu durumda döviz
tüccarları New York’da sterlin satın alıp, Londra’da satmayı karlı bulacaklardır. Sterlin başına
1 sent kazanacaklardır, az görünen bu miktar 1 milyon dolarlık bir arbitraj alışverişinde birkaç
saniyede gerçekleştirilebilecek bir işlem için önemli kar bırakan bir işleme dönüşecektir.

7.1.5.1.Yer Arbitrajı: İki Uçlu Arbitraj

İki finansal merkez arasında iki para biriminin ticaretinin yapılmasıdır. Piyasa ve yer
farklılıklarından kaynaklanan bu arbitraj türüne yer arbitrajı (spatial arbitrage) ya da iki farklı
para birimi üzerinden gerçekleştirildiği için iki uçlu arbitraj (two-point arbitrage) adı verilir.

Konuyu basitleştimek amacıyla döviz alış ve satış kurunun aynı ve işlem masraflarının
olmadığını varsayalım. Döviz kuru İstanbul ve New York piyasasında aşağıdaki gibi olsun:

İstanbul Piyasası

New York Piyasası

1$=1.5 YTL

1$=2 YTL

Bu durumda arbitraj geliri elde etmek isteyen biri İstanbul’da 1.5 YTL karşılığında dolar satın
alacak ve New York’ta 2 YTL’ye satarak dolar başına 50 kuruş, yani %33 oranında kar elde
edecektir.

Arbitrajcı çeşitli piyasalardaki alım satım işlemlerini aynı banka kanalıyla yaparak, bir piyasada
alış diğerinde satış gerçekleştirirken kur riskinden korunmuş olur.

Bu şekilde kar etme olanağını fark edenler, İstanbul piyasasındaki dolar alımları sonucu doların
fiyatının yükselmesine, New York piyasasında doların elden çıkarılması ise doların New York
piyasasında değerinin düşmesine neden olacaktır. Fiyatlardaki bu değişmeler sonucunda döviz
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kurları İstanbul ve New York piyasalarında eşitlenecektir. Kur farklılığının ortadan kalkmasıyla
birlikte arbitraj olanağı tükenmiş olur.

7.1.5.2. Çapraz Kur Farkına Dayalı Arbitraj: Üç Uçlu Arbitraj-Üçgen
Arbitraj

Üç farklı finans merkezini ve üç farklı para birimini içeren arbitraj türüdür. Bir çok farklı para
biriminin işlem gördüğü bir dünyada bu paralar arasındaki kurların uyumlu olmaması da
arbitraj gelirinin oluşmasına neden olur.

Arbitraj, bazen iki para arasındaki dolaysız kur ile çapraz kurlardan hesaplanan dolaylı kur
farkından kaynaklanabilir.

Örneğin, YTL, € ve $ olmak üzere üç para arasındaki kurlar aşağıdaki gibiyse;
2$=1 € veya 1$=1,5 YTL
1 € =2 YTL

Bu durumda 12 YTL’si olan arbitrajcı 6 € satın alır, 6 € ile 12 $ satın alır, ve satın aldığı $’ı
YTL’ye dönüştürdüğünde 18 YTL alır, bu durumda arbirajcı %50 kar elde etmiştir. Arbitrajcı
hangi para biriminin satışından başlarsa başlasın, en son ilk başladığı para birimine
döndüğünde, sadece alım satım işlemleri sonucunda kar elde edecektir.
Arbitraj işlemleri sonucunda üç ulusal paranın değişim oranları birbiriyle uyumlu hale
gelecektir. Ayrıca aralarında doğrudan kur belirlenmemiş olan iki para birimi arasındaki
değişim oranı bulunmuş olur.

Örneğin: Hem euro hem YTL $ karşısında alınıp satılmasına karşın euro ve YTL kuru
bilinmiyorsa, dolaylı yoldan bu iki para biriminin değişim değeri hesaplanabilir. Üç ulusal
parayı aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere üçgenin köşelerine, taban kısmına birbirine
dönüştürmek istediğiniz para birimlerini, tepeye ise ortak payda olan $ yerleştirilir. Okların
yönü hangi paranın hangisine dönüştürüleceğini ifade eder. İşlem aşağıdaki gibi gerçekleştirilir.
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 1$=2 TL, 1$=1€







7.1.5.3. İşlem Giderlerinin Hesaba Katılması Durumunda Arbitraj

Piyasalarda gerçekleşen işlemlerde yukarıda konuyu basitleştirmek için varsaydığımız gibi
döviz alım satım işlemleri giderleri sıfır değildir. Dolayısıyla her her dövizin bir alış bir de satış
kuru vardır. Kişiler dövizi satış fiyatından alacak ve alış fiyatından satacaktır. Bu durumda
kar/arbitraj olanağı az önce ele aldığımız ideal durum kadar kadar yüksek olmayacak ve arbitraj
işlemleri ancak fiyat farklarının işlem giderlerinin üstünde olması halinde gerçekleşeceklerdir.
Az önceki örneği adapte edersek:

İstanbul Piyasası
Alış: 1$=1.5 YTL

New York Piyasası
Alış: 1$=2 YTL
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Satış: 1$=1.52YTL

Satış:1$=2.1 YTL

Arbitrajcı doları İstanbul’daki satış fiyatı olan 1.52 YTL’den alacak; New York’da ise alış kuru
olan 2 YTL’den satacak, bu durumda dolar başına 0.48 YTL kar elde edecektir. İki piyasa
arasındaki kur farkının yüksek olması, 50 kuruşa oranla biraz daha az olsa da hala yüksek
karlılığı olanaklı kılmıştır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

1)

Nominal ve Reel Döviz Kuru nedir, tanımlayınız.

2)

Döviz piyasasında döviz talebi ne gibi faktörlerden etkilenir?

3)

Tek fiyat kanunu nedir ve arbitraj ile nasıl bir ilişkisi vardır?

4)

İki uçlu arbitraj nedir?

5)

Çapraz kur farkına dayalı arbitraj nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde döviz kuru kavramı ve ilgili temel ele alınmıştır. Dolaylı, dolaysız
kotasyon farkı gibi farkı döviz kuru ifade şekilleri açıklanmıştır. Döviz kurundaki değişimlerin
bir ülke parasının değerine etkisi ve döviz kurunun değişmesinin sonuçları olumlu ve olumsuz
sonuçlar ayırımında tartışılmıştır. Kur marjı, reel ve nominal döviz kuru gibi kavramlar
örneklerle ele alınmıştır. Döviz kurunun belirlendiği döviz piyasası dengesinin nasıl oluştuğu
açıklanmış, son olarak döviz kuru farklılıklarından doğan arbitraj geliri ve kurların eşitlenmesi
ile ilişkisi açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Döviz kurunu bir birim ulusal para ile değiştirebilen yabancı para miktarı olarak da
tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Açık pozisyon
B) Doğrudan kotasyon
C) Doğrudan kur
D) Dolaylı kotasyon
E) Dolaylı kur
2. Dolar, Euro gibi ortak bir payda üzerinden farklı paraların kurlarının hesaplanması
işlemine ne ad verilir?
A) Kur marjı
B) Çapraz kur
C) Dolaysız kur
D) Dolaylı kur
E) Döviz kotası
3. Çapraz kur yöntemiyle belirlenenler ………….dır.
A) Kur marjı
B)Çapraz kurlar
C) Dolaysız kurlar
D) Dolaylı kurlar
E) Döviz kotası
4. Birbirimyabancıparakarşılığıulusalparanındeğerininbelirlendiğidövizkuruaşağıdakilerd
enhangisidir?
A) Avrupa tipi
B) ABD tipi
C) Çaprazkur
D) Spot kur
E) Forward kur
5. 1$ = 3.75 TL iken, 1$ = 3.79 TL olduğunda döviz kuru ........., TL’nin değeri.............
A) düşmüş, yükselmiştir.
B) yükselmiş, düşmüştür.
C) düşmüş, düşmüştür.
D) yükselmiş, yükselmiştir.
E) düşmüş, değişmemiştir.
6. Bankalar dövizi düşük fiyattan alıp yüksek fiyattan satar. Alış ve satış kurları
arasındaki farka ne denir?
A) Kur farkı
B) Kur marjı
C) Kur payı
D) Kur dağılımı
E) Kur açığı
7. Bankaların döviz alım satımı için kur belirlemelerine ............., ya da fiyat yazmak
denmektedir.
8. Türk Lirasının değeri.................., Türk ihracat firmaları yabancılarla rekabet etmekte
zorlanırlar.
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9. Piyasa ve yer farklılıklarından kaynaklanan bu arbitraj türüne .............denir.
10. ....................üç farklı finans merkezini ve üç farklı para birimini içeren arbitraj türüdür.
Cevap Anahtarı
1-D, 2-B, 3-D, 4-A, 5-B, 6-B, 7-kote etmek, 8-arttığında, 9. yer arbitrajı (spatial arbitrage),
10. Üçgen arbitraj, çapraz kur farkına dayalı arbitraj
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8. DÖVİZ KURU SİSTEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Döviz kuru Sistemleri arasındaki ayırım açıklanacaktır.
8.2. Sabit Döviz Kuru Sistemi açıklanarak, özellikleri, avantaj ve dezavantajları
tartışılacaktır.
8.3.Dalgalı Döviz Kuru Sistemi açıklanarak, özellikleri, avantaj ve dezavantajları
tartışılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar

Sabit Döviz Kuru Sistemi, Dalgalı Döviz Kuru Sistemi, Döviz Arzı, Döviz Talebi, Döviz
Piyasası Dengesi
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Giriş

Döviz kurları konusunda temelde iki yaklaşım mevcuttur. Döviz kurları ya piyasada belirlenir
ya da hükümetlerce belirlenir. Eğer döviz kuru hükümetlerce standart bir değere sabitleniyorsa
ya da belli bir değer seviyesinden çok sapmayacak şekilde o değere çapalanıyorsa sabit;
piyasada döviz arzı ve talebi tarafından belirleniyorsa dalgalı kurdan söz edilir. Eğer bir ülke
dalgalı döviz kuru sistemini benimsemişse, bu dalgalanmanın her döviz için bağımsız bir
şekilde mi gerçekleşeceğine yoksa bir döviz grubunun birlikte mi dalgalanacağına ya da daha
önceden belirlenmiş göreli enflasyon oranları gibi bir formüle göre mi hareket edeceğine karra
vermelidir. Diğer taraftan çapalı kur sisteminin benimsenmesi durumunda ise çapanın tek bir
para birimine mi, değişik para birimlerinden oluşan bir sepete mi, yoksa altına mı atılacağına
karar verilmelidir. Temel ayırımı teşkil eden sabit ve dalgalı döviz kuru sistemlerini tartıştıktan
sonra ilerleyen bölümlerde farklı döviz kuru sistemlerini tarihsel bir bakış açısıyla ele alacağız.
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8.1.ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ VE DÖVİZ KURU SİSTEMİ
SEÇİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ:

Bir ülkenin hangi döviz kuru sistemine uygun olduğunu belirleyen özellikleri arasında ülkenin
büyüklüğü, ticarete açıklık derecesi, işgücünün hareket serbestisi ve ekonomik daralma
dönemlerini yumuşatacak maliye politikalarına sahip olup olmaması gibi faktörler ön plana
çıkar. Önemli olan tüm ülkeler için ve tüm zamanlar için doğru olan tek bir döviz kuru
sisteminin olmadığının, döviz kuru sistemleri arasında seçim yaparken dönemin ve ülkenin
özelliklerinin gözetilmesi gereğinin anlaşılmasıdır.

Bir ülkenin büyüklüğünün ve dışa açıklık derecesinin döviz kuru sistemi açısından ve döviz
kurunun tercih edilen esneklik derecesi açısından sonuçları vardır. Eğer ticaret milli gelirin
önemli bir kısmını oluşturuyorsa, döviz kuru dalgalanmalarının maliyeti büyük olacaktır. Bu
anlamda küçük ekonomiler eğer ticarete açıksa döviz kuru dalgalanmalarından çok etkilenirler.
Dolayısıyla küçük ve dışa açık ekonomiler için sabit döviz kuru sistemi daha uygun olabilir.

Enflasyon oranı ticari partnerlerinkinden çok daha yüksek olan ülkelerin mallarının uluslararası
rekabet gücünün korunabilmesi için döviz kurunun esnek olması gerekir. Eğer enflayon oranı
kontrol altındaysa ve düşük seviyelerde seyrediyorsa, sabit döviz kuru sistemi daha uygun
olabilir.

Ücret esnekliğinin yüksek olması ücretlerin işsizliğe bağlı olarak değişiminin esnek olması
anlamına gelmektedir. Eğer dış şoklar sonucunda yaratılan daralma ücretlerden kısılarak
atlatılamıyorsa esnek döviz kurunun bu dışsal şoka cevap vermesi daha uygun olacaktır.

Finansal gelişmişlik seviyesi, finansal derinlik gerçekleşen döviz işlemlerinin piyasadaki
etkisinin boyutu açısından önemlidir. Gelişmekte olan ülkelerde finansal piyasaların derinliği
görece düşüktür ve dalgalı döviz kuru sistemi, yapılan işlemlerin piyasa üzerinde büyük
etkilerinin olması sonucunu doğurabilir.
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Politikacıların Güvenilirliği ve Merkez Bankası’nın itibarı döviz kurunun çapalı sistemde
tutulmasına ve enflasyonun kontrol altında tutulmasına olan inancı ve dolayısıyla da bu
hedeflerin gerçekleştirilebilmesini belirler.

Sermaye Hareketliliği ve bir ülkenin uluslararası sermayeye açıklık oranı da döviz kuru sistemi
açısından belirleyicidir. Yabancı sermaye giriş çıkışlarına açık olan bir ülkenin sabit döviz kuru
sistemini sürdürmesi güç olacaktır.

Sermaye hareketlerine açık olmak ülkenin döviz kuru sistemini ve bağımsız para politikası
uygulayabilmesini etkileyecektir. Sermaye doğal olarak getirinin en yüksek olduğu yere
akacaktır, bu ise bir ülkenin üç politikayı -sermaye giriş çıkışlarına açık olma, sabit döviz kuru
ve bağımsız para politikası- aynı anda uygulamasına engel olur. İmkansız üçgen (Mundell,
1963) olarak tarif edilen bu üç politikadan bir ülke aynı anda ikisini uygulayabilir ancak üçüncü
politikadan vazgeçmek zorundadır.
Serbest Sermaye Akımları

Bağımsız Para Politikası Sabit

Döviz Kuru Politikası

Örneğin A ülkesi sermaye akımlarına açık ve bağımsız para politikası uyguluyor bu durumda
dalgalı döviz kuru politikası uygulaması gerekir. Örneğin Merkez Bankası’nın enflasyonla
mücadele etmek için faiz oranlarını yabancı ülkelerin faiz oranlarına göre yükselttiğinde,
uluslararası sermaye A ülkesine yönelecektir. Bu durum A ülkesinin para birimine olan talebin
diğer ülke para birimlerine oranla artmasına ve A ülkesi para biriminin göreli olarak değer
kazanmasına neden olur. Ya da aksi bir durumda Merkez Bankası faizleri düşürdüğünde, A
ülkesi parasına olan talep azalacak ve bu paranın değeri düşecektir. Böylelikle A ülkesi sabit
döviz kuru sistemi uygulamayarak sermaye hareketlerini serbest bırakabilmekte hem de
bağımsız para politikası uygulayabilmektedir.

Öte yandan sabit döviz kuru uygulayan bir ülke, B ülkesi, eğer sermaye hareketlerine de açıksa
bağımsız para politikası seçeneğinden feragat etmesi gerekir. Eğer B ülkesi de benzer şekilde
faiz oranlarıyla oynasaydı, ülkenin faiz düzeyinin dünya seviyesinden farklılaşması sermayenin
içeriye ya da dışarıya akmasına ve dolayısıyla döviz talebinde dalgalanmalara neden olacaktı.
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Bu dalgalanmalar, dalgalı döviz kuru sisteminde döviz kurunun yükselip alçalmasıyla denge
bulurken, sabit kur sisteminde sermaye akımlarına parasal otorite cevap vererek talep ya da arz
faslasını absorbe etmeye çalışmaktadır.

IMF’ye (Uluslararası Para Fonu’na) üye olan ülkeler, istedikleri döviz kurunu
benimseyebilmelerine karşın temelde üç prensibi yerine getirmeleri beklenir:
1) Döviz kurları; efektif ödemeler dengesi ayaralamalarını engellemek amacıyla ya da
diğer üyeler karşısında adil olmayan bir rekabet avantajı sağlamak amacıyla
kullanılmamalıdır.
2) Üyeler döviz piyasasında ortaya çıkan kısa süreli düzen bozucu durumlara müdahale
etmelidir.
3) Üyeler döviz piyasasına müdahale ettiklerinde diğer üyelerin çıkarlarını da
gözetmelidir. (Carbaugh, 2011)

Döviz kurunun piyasada belirlendiği durumu ve hükümet tarafından belirlendiği durumu döviz
piyasasını temsil eden basit bir analiz ile gösterebiliriz.
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8.2.DALGALI / ESNEK DÖVİZ KURU SİSTEMİ

Döviz talebinin ve döviz arzının karşı karşıya geldiği döviz piyasalarında döviz kuru, dövizin
fiyatıdır. Spot döviz kuru olarak bildiğimiz o anki döviz kuru dolaylı ya da dolaysız kotasyon
aracılığıyla gösterilebilir. Örneğin aşağıda olduğu gibi 1 doların YTL olarak değeri
gösterilebileceği gibi $/YTL; tersinden 1 YTL’nin dolar değeri de gösterilebilir.

Şekil 1: Dalgalı Döviz Kuru

Döviz kuru ($/YTL)
S
r’
r

C
C

F
F
E
D

Q

Q’

Şekilde D döviz talebini, (yabancı para almak üzere talepte bulunanların ulusal para arzını); S
ise döviz arzını (yabancı para birimini ulusal para ile değiştirmek isteyenlerin talebini)
göstermektedir. Dikey eksende döviz kuru (r, Exchange rate) diğer bir deyişle doların yeni türk
lirası cinsinden değeri, yatay eksende ise el değiştiren para miktarı (Q, Quantity = miktar) yer
almaktadır.
Döviz talebi eğrisi negatif eğimlidir çünkü talep edilen döviz miktarı ile dövizin ulusal para
cinsinden değeri olan döviz kuru arasında ters bir ilişki vardır. Döviz kuru (r) yükseldikçe, yani
dikey eksende yukarıya doğru gidildikçe, talep edilen döviz miktarı azalır. Döviz kurunun
artması bir birim yabancı para ($) alabilmek için verilmesi gereken ulusal paranın (YTL)
miktarının artması demektir. Bu durumda yabancı para cinsinden satılan ürünlerin fiyatı ulusal
para cinsinden artacak dolayısıyla bunlara olan talep olumsuz etkilenecektir. Yabancı mal ve
hizmetlere olan talebin düşmesi ise yabancı para talebini olumsuz talep edilen para miktarının
düşmesine neden olacaktır. Döviz kurunun düşmesi ise (dikey eksende aşağıya doğru
gidilmesi), yabancı ürünlerin ulusal para cinsinden ucuzlaması anlamına geleceğinden, bu
ürünlere olan talep artacaktır. Yabancı mal ve hizmetlere olan talebin artması talep edilen
yabancı para miktarını arttıracaktır.
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Döviz arzı eğrisinin pozitif eğimi de benzer şekilde açılanabilir. Arz edilen döviz miktarı ile
dövizin ulusal para cinsinden fiyatını gösteren döviz kuru arasında doğrusal bir ilişki vardır.

Arz edilen döviz miktarı ile talep edilen döviz miktarının eşit olduğu E noktası döviz
piyasasında dengeyi göstermekte; r denge döviz kurunu, Q ise denge döviz miktarını ifade
etmektedir. Eğer döviz kuru herhangi bir nedenle, denge döviz kuru olan E’nin altında ya da
üstünde olursa arz ve talep dinamikleri tekrar denge döviz kuruna dönülmesini sağlar. Örneğin
döviz kuru E’ ise, döviz arzı, döviz talebinden CF kadar fazla olacak, döviz arzı fazlası döviz
arz edenler arasındaki rekabet sonucu eriyecek E denge döviz kuruna dönülecektir.

Şekil 2: Dalgalı Döviz Kuru-Döviz Talebinin Kayması

Döviz kuru ($/YTL)
S
r’
r

E’
E

D’
D

Q

Q’

Döviz arz ya da talebinin kayması is denge döviz kurunu değiştirir. Örneğin, bir nedenle döviz
talebini arttıran bir gelişme yaşanması durumunda D eğrisi paralel olarak sağa kayacaktır.
Örneğin Türkiye’de yabancı mallara olan talebin artması yabancı para talebini sağa kaydırarak
yeni denge noktasının daha yüksek bir döviz kuru (r’) ve döviz miktarı (Q’) seviyesinde, E’
noktasında gerçekleşmesine neden olacaktır. Bu durumda ödemeler dengesi r’ döviz kuru
seviyesinde sağlanmaktadır. Özetle, para talebindeki ya da arzındaki değişmelere bağlı olarak
piyasa dengesini sağlayan döviz kuru, dalgalı kur sistemidir.
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8.3. SABİT DÖVİZ KURU SİSTEMİ:
Sabit kur sisteminde ise hükümetler, döviz kurunu piyasadaki eğilimlere göre dalgalanmaya
bırakmazlar. Bunun yerine hükümet-merkez bankası döviz kurunu arzuladığı bir düzeyde
sabitler. Hükümetin belirlediği bu kura merkez kuru (central rate/par value) denir. Döviz
kurunun neye göre sabitlenileceğine karar verilmelidir. Döviz kuru altına, dolara ya da birden
çok paradan oluşan bir sepete göre, örneğin dört önemli para biriminden oluşan ve özel çekme
hakkı adı verilen (SDR-special drawing right) bir sepete de sabitleyebilir.

Bu sistemde hükümet sabitlediği kuru savunur, ve bu kuru korumak için döviz piyasasına kimi
zaman alıcı olarak kimi zaman ise satıcı olarak müdahalede bulunur. Ancak ilan edilen kurun
hiç değişmeyeceği düşünülmemelidir, hükümet gerekli gördüğünde merkez kuru değiştirebilir.
Bu yetkiyi vurgulamak için çıpalı döviz kuru sistemi olarak da bilinen güdümlü döviz kuru
sistemi (pegged exchange rate system) kavramı kullanılır. Sabit-güdümlü döviz kuru sistemi
iki temel durumda kullanılır. Eğer merkez (sabit) kur sonucunda ekonomide yapısal bir sorun
ortaya çıkarsa (izlenen politikalar ile döviz kuru arasında sürekli uyumsuzluk gibi) kur
değiştirilebilir, bu uygulamaya ayarlanabilir sabit kur sistemi (adjustable fixed exchange rate
system) denir. İkinci durum ise, döviz kurunun, enflasyon oranı, dış ticaret açığı ve uluslararası
rezervler gibi makro göstergelere göre değiştirilmesidir. Bu durumda göstergelerdeki değişimle
birlikte kur aylık olarak bile değişebilir, bu döviz kuru sistemine yönlendirilmiş kur sistemi
(crawling peg) adı verilir (Ünsal, 2005, s. 493).

Şekil 3:Sabit Döviz Kuru

Döviz kuru ($/YTL)
S

r’
r

E’
E

F
D

D’

Q Q’ Q’’

Yukarıdaki örnek durumda, döviz talep artışına rağmen döviz kurunun r olarak sabit kalmasını
isteyen hükümet, ortaya çıkan Q-Q’’ talep fazlasını döviz rezervlerini kullanarak karşılamalıdır.
Aşağıdaki şekilde olduğu gibi talep açığını kapatmak için merkez bankası sabit döviz kurundan
piyasadaki eksik döviz arzı kadar rezervlerinden döviz arz etmeli, döviz arzı sağa kayarak sabit
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döviz kurunda dengenin kurulmasını sağlamalıdır (S- S’). Döviz talebi fazlasına neden olan
işlemler ilk bölümlerde ele alınan ödemeler dengesi bilançosunun otonom, yani dengesizlik
doğurucu işlemleridir, otonom işlemler sonucu oluşan dengesizliğe merkez bankası rezervleri
kullanılarak yapılan müdahele (piyasadaki döviz arzı açığının resmi rezervler yoluyla
karşılanması) ise, denkleştiricihesap olan resmi rezervler hesabında izlenir.
Merkez Bankası döviz talep fazlasını döviz satarak kendisi karşıladığında piyasadan döviz
karşılığında ulusal para satın alarak piyasada bulunan ulusal para miktarını azaltmış olur. Para
tabanının daralması anlamına gelen bu durumu düzeltmek için bu kez genişletici para politikası
izler. Örneğin açık piyasa işlemleri aracılığıyla tahvil satın alıp piyasaya para sürebilir. Bu çifte
müdahaleye kısırlaştırılmış müdahale (sterilized intervention) adı verilir. (Ünsal, 2005, s. 494)

Şekil 4: Sabit Döviz Kuru 2

Döviz kuru ($/YTL)
S

S’

E’
r’
r

E’
E

D’
D

F

D’

Q Q’ Q’’

Eğer rezervler bu miktarı karşılamaya yeterli değilse devalüasyon yapılması ve döviz kurunun
r’’a yükseltilmesi gerekmektedir. Hükümetler dış ödeme zorluğu yaşadıkları dönemlerde döviz
kuruyla oynama eğilimindedirler.

8.3.1.Devalüasyon:
Sabit döviz kuru siteminde hükümetin piyasaya müdahale ederek döviz talebi fazlasını
rezervleri kullanarak gidermesi geçici bir sorunun çözümü olmalıdır, aksi takdirde sürekliyapısal bir sorunu bu yöntemle çözmeye çalışırsa, merkez bankasının döviz rezervleri bir süre
sonra azalacaktır. Yatırımcılarda belli bir noktadan sonra döviz rezervlerinin azalmasının
baskısıyla hükümetin döviz kurunu daha yüksek bir kurda sabitleyeceğini öngörürler. Bu
öngörüye dayanarak bu ülkede sahip oldukları varlıkları satarak döviz talep ederler ve
spekülatif davranışlarıyla rezervlerin daha da fazla azalmasına neden olurlar. Merkez Bankası
bir noktadan sonra döviz kurunu daha yüksek bir değerden belirleyerek, ulusal paranın
değerinin düşmesine neden olur, ve söz konusu uygulamaya devalüasyon denir.
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8.3.2.Revalüasyon:

Sabit kur sisteminde eğer döviz kuru talebi döviz arzının altındaysa ve piyasa döviz kuru
merkez kurdan yüksek ise hükümet yine müdahalede bulunur. Bu durumda Merkez Bankası
döviz arzı fazlasını döviz satın alarak bertaraf eder. Bu durum Merkez Bankası’nın döviz
rezervlerinin artmasına neden olur. Benzer şekilde eğer bu geçici bir sorunsa geçici
müdahalenin beklentiler oluşturma olaılığı düşüktür. Ancak eğer döviz arzı fazlası sürekli bir
sorunsa yatırımcılar bu kez Merkez Bankası’nın biriken rezervler ile birlikte bir süre sonra
döviz kurunu düşürmek isteyeceğini öngöreceklerdir. Hükümet tarafından sabit döviz kurunun
düşürülerek, ulusal paranın değerinin yükseltilmesine revalüasyon adı verilir.

8.3.3. Döviz Kurunun Stabilizasyonu ve Para Politikası

Yukarıda hükümetlerin/Merkez Bankaları’nın döviz alım satımı yoluyla arz ve talep dengesini
sabit kur seviyesinde nasıl kurduklarını tartıştık. Bir başka stabilizasyon yöntemi de para
politikasıdır. Merkez Bankası genişletici para politikası benimseyerek ulusal paranın aşırı
değerlenmesinin önünü kesebilir ya da daraltıcı para politikası uygulayarak ulusal paranın değer
kaybını engelleyebilir.
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Şekil 5:

Döviz kuru ($/YTL)
S2

S1

E’
r1
r2

D’
D2

F

D1

Q Q’ Q’’

Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi D1 S1, r1 döviz kurunda dengeye gelmektedir. Ancak
herhangi bir nedenle döviz talebinde bir düşme yaşandığı durumda D1D2’ye kayacak ve
döviz talebi azalacaktır. Bu durumda D2 S1 dengesi r2’de yani daha düşük bir döviz kurunda,
diğer bir deyişle 1 doların daha az YTL’ye eşit olduğu bir kurda gerçekleşir. Dolayısıyla YTL,
dolar karşısında değer kazanır. Ulusal paranın değerlenmesini engellemek isteyen Merkez
Bankası para arzını arttırmak suretiyle tersine bir dinamik yaratabilir.

8.4. SABİT VE DALGALI DÖVİZ KURUNUN AVANTAJ VE
DEZAVANTAJLARI

Sabit döviz kurunun ve dalgalı döviz kurunun avantajları ve dezavantajları ve karma sistemlerin
olumlu olumsuz yönleri iktisat yazının çok tartışılan başlıklarından biri olmuştur. Bunda
finansal liberalizasyon sonrası ard arda yaşanan finansal krizlerin can yakıcı etkileri ve bu
krizlerde uygulanan döviz kuru politikalarının etkisi büyüktür. Önümüzdeki haftalarda döviz
kuru sistemleri ve finansal krizler üzerinde detaylı olarak duracağız ancak burada teorik
tartışmanın ardından her iki kampında görüşlerini ele almakla yetineceğiz.

Esnek döviz kuru sisteminin, sabit döviz kuru sisteminden daha avantajlı olduğunu söyleyenler
genelde esnek döviz kuru sisteminin ödemeler dengesi bilançosu dengesizliklerini gidermekte
daha etkin olduğunu ileri sürmektedirler. Dahası dış dengenin otomatik ve pratik bir şekilde
sağlanabilmesini sağlayan esnek döviz kurunun iç dengeninde sağlanmasını kolaylaştırdığını
savunurlar. Diğer yandan sabit döviz kuru sistemini daha avantajlı bulanlar, sabit döviz kurunun
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belirsizliği azaltarak uluslararası ticaretin ve yatırımların önünü açtığını savunurlar ve esnek
döviz kurunun dengesizlik yaratan spekülasyona ve enflasyona neden olacağını ileri sürerler.

8.4.1. Esnek Döviz Kuru Lehine Görüşler

Serbest piyasa koşullarının döviz piyasasında da işlemesini savunanlar, ödemeler dengesi
bilançosu dengesizliklerinin ülke parasının değerindeki düşme ya da yükselme ile
kendiliğinden dengeye gelmesini, devletin müdahale etmemesini ve döviz rezervlerinin bu
amaçla sürekli azalıp artmamasını doğru bulurlar. Sabit kurun genellikle bir arz ya da talep
fazlası sorunu yaratacağını ve dinamik ekonomik süreçlerde bu durumun kaçınılmaz olduğu
görüşündedirler. Bu açık ya da fazlayı kapatmak amacıyla uygulamaya konan politikaların
hataya açık olduğunu ve faydalarından ziyade zararlarının olabileceğini ileri sürerler (Salvatore,
1990, s-597-600).
Esnek Döviz Kuru Sisteminin Avantajları :
1) Ödemeler dengesi bilançosundaki dengesizliklerin giderilebilmesi
2) Dış Rezervlere İhtiyacın Azalması
3) Uygulama Kolaylığı ve Kurumsal Sadelik
4) Para Politikasının Bağımsızlığı
5) İç Ekonomik Politikalarda Bağımsızlık
6) Ekonomiyi Dış Şoklardan Koruma
7) Ulusal Paranın Gerçek Değerini Yansıtması ve Karşılaştırmalı Üstünlüklerle Uyumlu Bir
Ticaret Modeli

Sabit Döviz Kurunun Dezavantajları:
1) Bağımsız Para Politikasında Vazgeçilmesi
2) Spekülatif saldırılara açık olması
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8.4.2. Sabit Döviz Kuru Sistemi Lehine Görüşler:

Sabit döviz kuru sistemini savunanların görüşleri daha ziyade belirsizliğin azalmasına dayalı
iddialara ve esnek döviz kurlarının dengeleyici olmaktan daha çok dengesizlikleri derinleştirici
olabildikleri eleştirisine dayanır. Dalgalı kur sisteminin ticareti caydırıcı derecede volatil bir
atmosfer yarattığı ve bütçe disiplinini bozarak enflasyonun denetimini güçleştirdiği ileri
sürülür.
Sabit Döviz Kurunun Avantajları:
1) Döviz kuru hedefinin basit ve net olması
2) Para politikasının nasıl işleyeceğinin otomatikleşmiş olması
3) Enflasyonun kontrol altında tutulması
Dalgalı Döviz Kurunun Dezavantajları:
1) Fiyat Enflasyonu Yaratması
2) Dalgalı Kurun Ticareti ve Yatırımları Olumsuz Etkilemesi
3) İstikrar Bozucu Spekülasyon
4) Döviz Piyasasında Esnekliklerle ilgili Sorunlar
5) Bütçe Disiplinini Bozma.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

Soru 1: Sabit döviz kuru sistemi ne demektir, açıklayınız
Soru 2: Sabit döviz kuru uygulamalarından ayarlanabilir döviz kuru sistemini tarif ediniz.
Soru 3: Bir ülkenin hangi döviz kuru sistemini benimsemesinin uygun olacağını belirleyen
faktörler nelerdir?
Soru 4: İmkansız üçgen kuramını açıklayınız.
Soru 5: Esnek döviz kurunun avantajları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Döviz kuru sistemleri temelde sabit ve dalgalı döviz kuru sistemleri olarak ikiye ayrılmaktadır.
Bir ülkenin hangi döviz kurunu benimsemesi gerektiği dönemin ekonomik yapısına ve ülkenin
ekonomik yapısına bağlı olarak değişmektedir. Bu bölümde sabit ve dalgalı döviz kuru tarif
edilmekte, hangi ülkelerde nasıl sonuçlar doğuracakları tartışılmakta ve son olrak iki sistemin
avantajları ve dezavantajları ele alınmaktadır.
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Bölüm Soruları
1. Piyasada döviz talebinin arzı aşması durumunda eğer kur istikrarının sağlanması
amaçlanıyorsa, merkez bankası aşağıdaki işlemlerden hangisini gerçekleştirir?
A) Döviz satışında bulunacaktır.
B) Resmi rezervleri arttırır.
C) Döviz alımında bulunur.
D) Döviz piyasasına müdahale etmez.
E) Faizlere müdahale etmez.
2. Döviz arzının döviz talebinin üzerine çıkması durumunda Merkez Bankası kur
düşüşünü engellemek için aşağıdaki işlemlerden hangisini gerçekleştirir?
A) Döviz satışında bulunacaktır.
B) Resmi rezervleri arttırır.
C) Döviz alımında bulunur.
D) Döviz piyasasına müdahale etmez.
E) Faizlere müdahale etmez.
3. Ödemeler bilânçosunun otonom kalemlerinin ortaya çıkardığı dengesizliği gidermek
için merkez bankalarının dış rezervlerindeki değişmeleri gösteren hesap hangisidir?
A) Resmi rezervler hesabı
B) Sermaye hesabı
C) Karşılıksız transferler hesabı
D) Cari işlemler hesabı
E) Dış ticaret hesabı
4. Döviz kuru piyasada döviz arzı ve talebi tarafından belirleniyorsa, uygulanan döviz kuru
sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sabit Döviz Kuru Sistemi
B) Dalgalı Döviz Kuru Sistemi
C) Çapalı Döviz Kuru Sistemi
D) Sürünen Döviz Kuru Sistemi
E) Bant Döviz Kuru Sistemi
5. Sabit döviz kuru sisteminde hükümetin belirlediği kura ne ad verilir?
A) merkez kuru
B) dalgalı kur
C) çıpalı kur
D) çapraz kur
E) dolaysız kur
6. Hükümet tarafından sabit döviz kurunun düşürülerek, ulusal paranın değerinin
yükseltilmesine .............. adı verilir.
7. Hükümet tarafından sabit döviz kurunun yükseltilerek, ulusal paranın değerinin
düşürülmesine .............. adı verilir.
8. Döviz talebi eğrisi .........eğimlidir çünkü talep edilen döviz miktarı ile dövizin ulusal
para cinsinden değeri olan döviz kuru arasında ........ bir ilişki vardır.
9. Döviz arzı eğrisi .........eğimlidir çünkü arz edilen döviz miktarı ile dövizin ulusal para
cinsinden değeri olan döviz kuru arasında ........ bir ilişki vardır.
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10. Döviz kurunun, enflasyon oranı, dış ticaret açığı ve uluslararası rezervler gibi makro
göstergelerdeki değişimle birlikte kurun aylık olarak dahi değişebildiği döviz kuru
sistemine ..............................adı verilir.
Cevap Anahtarı
1-A, 2-C, 3-A, 4-B, 5-A, 6- revalüasyon, 7- devalüasyon, 8- negatif, ters, 9- pozitif,
doğrusal, 10- yönlendirilmiş kur sistemi (crawling peg)
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9. ULUSLARARASI PARA SİSTEMLERİ TARİHÇESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.Uluslararası Para Sistemi tarihsel gelişimi içinde anlatılacaktır.
9.2. Altın Standardı Sistemi dönemi ve,
9.3. BrettonWoods Sistemi detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar

Altın Standardı Sistemi, Sabit Döviz Kuru Sistemi, Dalgalı Kur Sistemi, Bretton Woods
Sistemi, Konvertibilite
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Giriş

Uluslararası para sistemi; uluslararası ödemeleri etkileyen ve düzenleyen kuralları, gelenekleri,
araçları ve uygulamaları ifade etmektedir. Farklı uluslararası para sistemleri, döviz kurlarının
nasıl belirlendiğine ya da uluslararası rezerv olarak neyin kullanıldığına göre gruplandırılabilir.
Geçtiğimiz haftada tartıştığımız üzere döviz kuru sistemleri; merkez kur etrafında dar bir bantta
dalgalanmasına izin verilen sabit döviz kuru sistemi, merkez kur etrafında geniş bir bantta
dalgalanmasına izin verilen sabit döviz kuru sistemi, ayarlanabilir döviz kuru sistemi, güdümlü
kur sistemi, ayarlanabilir kur sistemi ya da tamamen serbest dalgalanan döviz kuru sistemleri
olabilir. Uluslararası Rezerv Sistemleri ise altın standardı, kağıt para standardı ya da bunların
birleşiminden oluşan altın-kambiyo sistemi olabilir.

Bu farklı sistemler türlü çeşitlerde birleştirilebilirler. Örneğin altın standardı ve sabit döviz kuru
sistemi bir arada uygulanabilir, veya sabit döviz kuru sistemi kağıt para standrdı ile birlikte de
uygulanabilir. Öte yandan dalgalı döviz kuru sisteminde, döviz kuru dalgalanarak piyasanın
dengeye gelmesine neden olacağından rezervlere ihtiyaç yoktur.

Uluslararası para sistemleri karşılaştırılırken hangi sistemin daha iyi olduğuna karar verirken
hangisinin daha eşitlikçi, daha kolay uyum sağlayan veya likit olduğu ve güvenilir olması
üzerinden değerlendirildiklerini görüyoruz. Uyum sağlamaktan kast edilen sistemin ödemeler
dengesi bilançosunda meydana gelen herhangi bir dengesizlik durumunun giderilmesi
açısından para sisteminin değerlendirilmesidir. Bu anlamda dengeye tekrar gelinmesini en kısa
yoldan ve en masrafsız şekilde sağlayan sistem en ideal para sistemidir. Likidite ise ödemeler
bilançosundaki dengesizlikleri gidermek için ne kadar likidite sağlanabildiğiyle ilgilidir. İyi bir
uluslararası sistemin ülkelere ödemeler bilançosu dengesizliklerini düzeltecek uluslararası
rezervleri sağlaması, ülkeleri devalüasyon yaparak paraların değerleriyle oynama ya da
enflasyonist sonuçlar doğuracak çözümlere yönelmek zorunda bırakmaması beklenir. Sistemin
işlerliğine güven ise, uygulanan para sisteminin sorunları çözebilme gücünün görülmesi ve bu
anlamda güven oluşturması anlamına gelmektedir.
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9.1. 1880-1914 ALTIN STANDARDI SİSTEMİ
Altın standardı sistemi 1880-1914 yılları arasında uygulanan bir sistem olmuştur. Bu sistemde
her ülke kendi parasının altın değerini belirlemiş ve bu değer karşılığında altın almak ya da
satmak sözünü vermişlerdir. Her birim paranın altın karşılığının sabit olması döviz kurlarının
da sabit olmasını beraberinde getirmiştir.
Altın standardının temel özelliği altının ulusal ve uluslararası düzeyde ödeme aracı olarak kabul
edilmesiydi, altının bu fonksiyonu yerine getirebilmesi için:
‘1) Merkez Bankası, sınırsız miktarda altını sabit bir fiyattan almayı ve satmayı kabul ediyordu.
2) Altını elinde bulunduran, istediği gibi tassaruf etme hakkına sahipti. Gerekirse altın eritilip
başka bir amaç için kullanılabilecekti.
3) Altının ihracat ve ithalatı serbestti.’ (Uzunoğlu, s.2)
Altın ve paranın bir arada değişim aracı olarak kullanıldığı bu sistemde daha çok değişim aracı
olarak kullanılan kağıt paranın karşılığı altındı ve devletin paranın satın alabilme gücünü kabul
ettirebilmek için talep edildiği takdirde merkez bankalarının altın karşılığında bu banknotları
geri alacağına dair bir yasa çıkarması gerekiyordu. Merkez Bankaları dolaşımdaki banknot
karşılığında bugün bankaların işleme şekline benzer şekilde minimum bir altın karşılığı
bulunduruyorlardı. İngiltere’de minimum karşılık bulundurma oranı 2/7 iken, Almanya’da bu
oran 1/3 idi.
Tablo 1: Altın Standardı ve Ülke Paralarının Değeri
ülkeler

Giriş yılı

Altın Paritesi

İngiltere

1821

1 pound: 7.3224 gr

ABD

1850

1dolar: 1.5046 gr.

Fransa

1873

1 frank: 0.2903 gr.

Almanya

1873

1 Mark: 0.3584 gr.

Avusturya Macaristan

1892

1 kron: 0.3049 gr.

Rusya

1897

1 ruble: 0.7746 gr.

Hindistan

1899

1 rupee: 0.7128 gr.

Kaynak: Uzunoğlu, 2007:3
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Tüm ülkelerin paralarının değerini sabitlemeleri, döviz kurlarınında sabitlenmesini beraberinde
getirdi demiştik, yukarıdaki tabloyu kullanarak örnek döviz kuru hesaplarsak;

1dolar: 1.5046 gr ve 1 Mark: 0.3584 gr. İse; 1 dolar: 1.5046/0.3584= 4.1981 mark olacaktır.

Bu sistemde bir ülkenin parası altın ya da altınla desteklenmiş kağıt para olduğu için para arzı
bir ülkenin dış ticaret açığı vermesi durumundan etkilenir. Açık veren bir ülkenin parası dışarıya
akacağı için ülke içindeki para arzı azalacak-anti-enflasyonist fiyatları azaltıcı etki yaratacak;
tam tersi durumda eğer ülke dış ticaret fazlası veriyorsa para arzı artacak ve enflasyonist etki
yaratacaktır. Dış ticaret açığı veren ülkede para arzının azalmasıyla iç fiyatların düşmesi, açık
veren ülkenin ihraç ürünlerinin göreli olarak ucuzlamasına ve cazip hale gelmesine ve ithal
ürünlerinin pahalılaşmasına neden olacaktır. Bu durumda paranın miktar teorisine uygun olarak
açık veren ülkenin açığı kapanma eğiliminde olacaktır. Dış Ticaret fazlası veren ülkenin ise
ülke içi para arzının artması, iç fiyatların artmasına ve ihraç ürünlerinin pahalılaşarak, ithal
ürünlerin ucuzlamasına ve dış ticaret fazlasının ortadan kalkmasına neden olacaktır.
Bu sistemde para arzı ödemeler bilançosu dengesiyle birlikte pasif olarak değiştiği için
ülkelerin enflasyona katlanmadan tam istihdamı para politikası yoluyla yakalaması mümkün
değildi. Klasik iktisatçılar ekonominin enflasyon olmadan tam istihdama kendiliğinden
geleceğini savunduklarından bu durum klasik iktisat teorisine göre bir sorun değildi.
Taussig ödemeler dengesi bilançosundaki denkleştirmelerin, çok çabuk ve sorunsuz bir şekilde
aslında altınların taşınması yoluyla olcağından çok daha pratik bir şekilde gerçekleştiğine
dikkat çekti. El değiştiren paraydı, yani yabancı sermayenin ülkeler arasında akımı söz
konusuydu.

9.2. SAVAŞ YILLARI

Birinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesiyle birlikte klasik altın standardı dönemi de kapandı.
Savaşın ilk yıllarında hem ülke vatandaşlarının ulusalcı yaklaşımları hem de yasal kısıtlamalar
özel uluslararası altın akımlarını durdurdu. Savaşın finansmanının önceliği olan bu dönemde,
uluslararasu rezervler dikkatle yönetilirken özel altın alışverişleri devletler tarafından hoş
karşılanmadı. Hükümetler zaman zaman altının ve yabancı rezervlerin devlete satılmasını talep
ettiler. Ayrıca hükümetler savaş harcamalarını para basarak da ödediler, sonuç savaş öncesi
döviz paritelerinin artık sürdürülemez hale gelmesi oldu.
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Avrupa’nın önemli bir kesimi savaş yıllarında ve hemen sonraki yıllarda hızla yükselen bir
enflasyon sorunuyla karşı karşıya kaldı, dolayısıyla altın standardının ya da savaş öncesi
paritelerin sürüdürülmesi mümkün değildi. Bu dönemde döviz kurlarındaki aşırı dalgalanma
altın standardının sağladığı sabit kur düzenini özletti. Altın standardı sistemine ilk dönen ülke,
1919 Haziran’ında, görece olarak az enflasyon yüküne katlanan ABD oldu. Savaş sonrası
dönemde ABD dünyanın dominant banker ülkesi haline geldi ve bu dönemde pound dolar
karşısında serbest dalgalandı.

İngiltere 1925 yılında poundu yeniden altına savaş öncesi oranları gözeterek bağladı. Diğer
ülkeler de İngiltere’yi takip ederek altın standardına geri döndüler. Ancak yeni sistem saf altın
standardı sisteminden çok bir altın-kambiyo biçimindeydi. Bu dönemde ağırlıklı olarak pound
kullanılmakla beraber ABD doları ve Fransız Frangı da rezerv para olarak kullanılmıştır.

İngiltere’nin savaş sonrasında özellikle de ABD karşısında rekabet gücünü büyük ölçüde
kaybetmesi; yabancı yatırımlarından büyük oranda vazgeçerek bunları savaş harcamalarını
karşılamak için kullanması ve enflasyon sorununa rağmen savaş öncesi pariteye dönülmesi
poundun aşırı değerli kılan gelişmelerdi. John Maynard Keynes’in de söylediği gibi, poundun
aşırı değerli olması İngiltere’nin ihracatına zarar verdi ve İngiltere’de hem fiyatlar hem de
ücretler açısından deflasyonist bir etki yarattı. Altının pound karşısındaki fiyatının düşük
kalması vatandaşların paralarını altınla değiştirmelerine ve böylece para arzı tabanının
daralmasına yol açtı. 1931’de İngiltere pound’un artık altın karşısında konvertibl olmadığını
ilan ederek İngiltere’nin altın standardına geri dönüş dönemini sonlandırdı.

İngiltere’nin altın standardı sistemini sürdürememesi ilginin ABD’ye yönelmesine neden oldu.
ABD altınlarına olan talep 1931’de ABD’nin altın rezervlerinde %15’lik bir düşüş yaratacak
boyuttaydı. ABD altın çıkışlarını sınırlandırmak için 1933’de altının fiyatını 35$’a yükseltti
(Husted and Melvin, 2010, s.464).

1929’la başlayan büyük bunalım yıllarında adeta bir uluslararası para savaşı yaşandı. Ulusal
ekonomilerini ihracatı arttırarak canlandırmaya çalışan ülkeler bir birleri ardına devalüasyon
yaptılar. Bu rekabetçi devalüasyonların amacı ülkelerin işsizlik sorunlarını birbirlerine ihraç
etme çabasıydı. Dolar rezervlerinin değerlenmesiyle sonuçlanan bu dönemde ABD bile doları
devalüe etme yoluna gitmişti. Aynı zamanda ülkelerin dış ticaret önlemleri aldığı bu dönem dış
ticaretin yarı yarıya azalmasıyla sonuçlandı.
Savaş yıllarında ortaya çıkan dengesilik yaratıcı spekülasyon ve esnek döviz kurlarındaki
dalgalanmalar II. Dünya Savaşı sonrasında döviz kurlarında istikrar sağlayacak bir uluslararası
para sistemi kurma konusunda yönlendirdi.
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Tablo 2: ABD ve İngiltere’nin Farklı Döviz Kuru Sistemlerindeki Ekonomik Performansları

Kişibaşı Milli Gelir Enflasyon Oranı
Ortalama
Yıllık
Büyüme Oranı

İşsizlik Oranı

UK (1870-1913)

1.0

-0.7

4.3

ABD(1879-1913)

1.4

0.1

6.8

UK (1919-1938)

0.6

-4.6

13.3

ABD (1919-1940)

1.6

-2.5

11.3

UK (1946-1972)

1.7

3.5

1.9

ABD (1946-1972)

2.2

1.4

4.6

UK (1973-1987)

1.9

7.0

8.3

ABD (1973-1987

1.7

11.0

7.2

Altın Standardı:

Savaş Yılları:

II. Dünya
Sonrası:
Sabit Döviz
Sistemi:

Savaşı

Kuru

Esnek Döviz Kuru
Sistemi:

Kaynak: M.D. Bordo, ‘The Classical Gold Standard: Some Lessons for today’ in Readings in
International Finance (Chicago: Federeal Reserve Bank of Chicago, 1987); Salvatore,
1990:628.
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9.3. BRETTON WOODS SİSTEMİ

1944 yılında ABD, İngiltere ve 42 ülkenin daha temsilcisi New Hampshire’ın Bretton Woods
kasabasında bir araya gelerek, savaş sonrası uluslararası para sisteminin temellerini oluşturmak
istediler. Birinci Dünya savaşı sonrası altın sisteminin çökmesi ve bunun ardından İkinci Dünya
Savaşı’nıyla birlikte yıkımların büyümesi uluslararası ekonomik ilişkileri düzene sokma
ihtiyacı doğurmuştu.

Konferansta savaş sonrası uluslararası ekonomik düzenin nasıl olması gerektiği görüşülerek
üzerinde anlaşmalara varılmıştır. Anlaşmalar doğrultusunda iki temel uluslararası örgüt
kurulmuştur. Bunlardan birincisi bugünkü adıyla Dünya Bankası olarak bilinen, kurulduğu
zamanki adıyla Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD), ikincisi ise Uluslararası Para
Fonu (IMF)’dur.

Dünya Bankası’nın görevi savaşta yıkıma uğramış olan ülkelerin yeniden inşası için imar
desteği sağlamak ve az gelişmiş ülkelere kalkınma kredilerileri vermektir. Savaş döneminde
yıkılmış olan Batı Avrupa’nın imarı sorunu tamamlandıktan sonra Dünya Bankası’nın görevi
kalkınmayı desteklemeye yönelmiştir. Banka verdiği krediler ve teknik yardımlar dolayısıyla
ülkelerin politikalarını da yönlendirmekte etkili olmaktadır. Bu anlamda ikiz kurumu olan IMF
ile ortak hareket etmektedir.

IMF’nin görevi ise uluslararası ödemeler dengesinin işlemesini ve devamlılığını sağlamaktır.
IMF üye ülkelere izleyecekleri politikalar konusunda danışmanlık yapar ve bu önerileri
uygulamayı kabul eden ülkelerle kısa süreli kredi anlaşmaları imzalar. Kurulduğu ilk
dönemlerde daha çok Avrupa ülkelerine finansal istikrarı sağlayabilmeleri için kredi veren
IMF, daha sonraları az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere ödemeler dengesi açıklarını
kapatmaları ve küresel ekonomik sisteme entegre olmalarını sağlayacak politikaları önererek
kredi sağlamıştır.

1944’de Bretton Woods’da ödemeler sorunun aşağıdaki ana ilkeler çerçevesinde çözülmesi
kararlaştırılmıştır:
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1) Sabit döviz kurları:
Uluslararası ticaret ve ödemelerin aksamaması döviz kurlarının sabit tutulmasıyla mümkündür.
İkinci Dünya Savaşı’ndan güçlü çıkan ABD sistemin garantörü pozisyonuna geçerek ABD
dolarını altına bağlamıştır. Dönemin kuru 35 dolar = 1 ons altındır. ABD hükümeti yabancıların
elindeki dolarları bu kur üzerinden altına çevirmeyi yükümlenmiştir. Bunun yanında ABD
Merkez Bankası çıkaracağı dolarlar karşısında kasasında %25 oranında altın bulundurmayı
taahhüt etmiştir. Böylelikle hem doların altın konvertibilitesi sağlanmış hem de dolar basımı
keyfilikten çıkmıştır.

ABD dışındaki tüm üye ülkeler ulusal paralarının dolar karşılığını tespit edip IMF’ye
bildirmiştir. Bu kurlarda %1 civarında aşağı yukarı doğru esneklik payı tanınmıştır. Ülkeler
bildirdikleri bu kurları değiştirmemeyi kabul etmiş, zorda kalmaları durumunda en fazla %10
oranında devalüasyon yapma hakkına sahip olmuştur. %10’dan fazla devalüasyon yapmaları
gerektiğinde IMF’nin onayını almaları gerekir. Bu sistemde doların altına ve diğer paraların ise
dolara sabitlenmesi sayesinde uluslararası kurlar sabitlenmiştir.

2) Yeterli likidite sağlamak:

Uluslararası ticaretin ve ödemelerin sürdürülebilmesi için bu alışverişleri gerçekleştirecek
ödeme araçlarının yeterli olması gerekir. IMF’ye üye ülkeler kotaları için altın ve ulusal
paralarını yatırmışlardır, bu paraların tek merkezde toplanmış olması etkinliği arttırmıştır ancak
ticaretin boyutlanması ve yaygınlaşması yeni ödeme araçları gereksinimini ortaya çıkarmıştır.
SDR’nin yaratılması bu ihtiyaca da cevap vermiştir.

3) Ulusal Ekonomi Politikaları Arasında Uyum:

Bretton Woods sistemi ödemeler dengesini korumayı uluslararası dengeyi korumak açısından
önemser. Bu bakış açısına göre ekonomiye müdahale edilmediği durumda bütün ülkeler
karşılıklı olarak denge halinde bulunurlar. Bir ülkenin dengesini bozacak herhangi bir müdahele
diğer ülkeleri de etkiler, örneğin bir ülke dış ticaret açığı veriyorsa mutlaka bu başka bir ülkenin
dış ticaret fazlası vermesi anlamına gelir. Bu anlamda ödeme güçlüklerinin temelinde ülkelerin
birbirinden bağımsız politikalar izlemesi yatmaktadır. Dolayısıyla IMF ve DB ülkeler arası
ekonomi politikalarında uyum sağlama görevini üstlenmiştir, ve ülkelere benzer ekonomi
reçeteleri sunmuşlardır. (Eren, 2000)

179

Sabit ya da çıpalı döviz kuru sistemi larak tarif edebileceğimiz Bretton Woods (altın-kambiyo
standardı) sistemi 1950’lere dek işlevini sürdürmüştür. 1960’ların ilk yıllarında dolar
krizlerinden ilki patladı. ABD 1950’lerin sonlarında büyük ödemeler dengesi açıkları
veriyordu. Dolarlar başka ülkelerin merkez bankalarında birikmeye başlamıştı. Bir süre sonra
ellerinde tuttukları dolar rezervlerini altın ile değiştirmek isteyen merkez bankaları, ABD’nin
elindeki altın rezervlerinin azalmasına neden oldular. ABD’nin altın rezervlerinin eridiği
endişesi, doların altın karşısında devalüe edileceği beklentisini ve endişesini yarattı. Olumsuz
beklenti ve korku ortamı özel altın piyasalarında altına olan talebin artmasını beraberinde
getirdi. Bu süreç altın-kambiyo sisteminin sonunun başlangıcını hazırladı. 1960’ların sonuna
gelindğinde ABD’nin doşar borçları altın stoğunun çok üstündeydi. Dolar bolluğunun yatarttığı
baskının vardığı nokta 1971’de Nixon’ın doların artık altına konvertibl olmadığını ilan etmesine
yol açtı. ‘Altın penceresini kapatmak’ olarak bilinen bu olay, Bretton Woods sisteminde sabit
döviz kuru ve paraların birbirlerine konvertibl olması dönemini kapattı.

9.4. GEÇİŞ YILLARI 1971-1973:

1971’de Smithsonian Institution Washington’da en konvertibl olan para birimlerinin değerlerini
düzenlemek amacıyla bir uluslararası para konferansı düzenlendi. Bu anlaşma ile bir ons altının
değeri 35 dolardan 38 dolara yükseltildi. Dolar böylece %8 oranında devalüe olurken diğer dış
ticaret fazlası veren ülkelerde bununla birlikte para birimlerinin revalüe olduğunu
değerlendiğini gördüler. Döviz kurlarında yapılan bu yeni ayarlama sonrasında gene sabit döviz
kuru sistemi devam ettirilmiş oldu ancak şartları biraz esnetildi, merkez bankaları döviz kuru
hedefi etrafında +_ 2.25%’lik bir banda sahip oldular.

Bu anlaşma döviz kuru krizini geçici olarak dindirse de, ancak geçici bir çözüm olabildi.
Spekülatif para hareketleri pound üzerinde aşağıya doğru baskı oluşturmaya başladı ve ingiliz
hükümeti 1972 Haziran’ında poundun arz ve talep dengesi doğrultusunda serbest
dalgalanmasını kabul etti. Almanya ve İsviçre gibi ülkelerine spekülatif para akışı kontrol
etmek isteyen ülkeler ise yasal düzenlemelerle bu akışı kontrol altına almaya çalıştılar.Bu
dönemde doların değeri değişmişti ancak hala altına konvertibl idi. 1972-1973 yıllarında
spekülatörlerin büyük meblağlar halinde doları elllerinden çıkarmaları doların bir kez daha
devalüe edilmesi sonucu berberinde getirdi, dolar 1 ons altın 42.22$’a eşit olacak şekilde
yeniden devalüe edildi. Devalüasyon spekülatif satışların önünü alamadı ve ülkeler birbiri
ardına dalgalı döviz kuru sistemine geçmeye başladı. 1973 Mart’ında temel uluslararası para
birimlerinin hepsi dalgalı döviz kuru sistemine göre dalgalanıyordu. (Husted and Melvin, 2010,
s.464)
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Konvertibilite
Bir ülke parasının uluslarası ödeme aracı olarak kullanılabilmesi o ulusal paranın konvertibl
(convertible-çevrilebilir, dönüştürülebilir) olması anlamına gelmektedir. Tam konvertibilite, bir
ülkede yerleşik olan veya olmayan gerçek ve tüzel kişilerin o ülkenin parası veya diğer yabancı
paralar ile olan alacaklarını serbest bir şekilde elde edebilmesi ve diğer yabancı paralar ile
değiştirebilmesidir.
Döviz piyasaları dünyanın en büyük ve en likit piyasalarıdır. ABD Doları başta olmak üzere,
Euro, Japon Yeni ve İngiliz Pound’u en çok alınıp satılan para birimleridir. Bir para biriminin
uluslararası para birimi olarak yaygın olarak kullanılması, rezerv para olmasını beraberinde
getirir. Bunun için o ülke ekonomisinin belli şartları sağlaması gerekir. Ödemeler dengesi
açıkları veren, borçlarını çeviremeyen zayıf ekonomilerin para birimleri uluslararası piyasada
bu ülke ile ticaret yapmanın risklerine de bağlı olarak çok tercih edilmez.
Tam konvertibilite için aşağıdaki sınırlamaların kalkmış olması beklenmektedir, (Karluk,
2009, s.496):
Ödemeler dengesinin cari işlemler kalemlerine kısıtlama,

-

İhracata uygulanan döviz kurunun ithalata uygulanan döviz kurundan farklı olması,

-

İhracat ve ithalat işlemleri için birden fazla döviz kurunun bulunması,

-

Sermaye hareketleri ile görünmeyen kalemlere farklı kur uygulanması,

-

Sermaye hareketlerine kısıtlama getirilmesi,

-

Dış ödemelerde kullanılan dövizler arasında ayırım yapılması,

-

IMF’ye üye olan ve olmayan ülkeler arasında ikili ödeme anlaşmaları bulunması,

-

İthalat için teminat yatırılması,

-

İthalatta bedel ödemelerinin (surcharge) bulunması,

-

İhracat gelirlerinin Merkez Bankasına veya yetkili bankalara yatırılma zorunluluğu’
(Karluk, 2009, s.497)
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9.5. DALGALI DÖVİZ KURU 1973 SONRASI..:

Bretton Woods sisteminn sona erdiği 1973 sonrasında kimi ülkeler esnek/dalgalı kur sistemine
geçmiş kimi ülkeler ise sabit döviz kuru sistemini sürdürmüştür. Sabit kur sistemini uygulayan
ülkelerde ortaya çıkan ve yüksek oranlı devalüasyonlara neden olan krizlerin etkisiyle dalgalı
döviz kuru sistemine geçiş hızlanmıştır. Sabit ve dalgalı kur sistemi ve ekonomik krizler ve
günümüz Avrupa para sistemi önümüzdeki hafta ele alacağımız konular olduğu için şimdilik
konuyu burada noktalıyoruz.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
Soru 1: Bretton Woods Konferansı’nın toplanma amacını ve burada alınan kararları yazınız.
Soru 2: ABD’nin garantörlüğüne dayalı olan Altın-Kambiyo Standardı Rejimini açıklayınız.
Soru 3: Konvertibilite ne demektir? Bir ülkenin parasının konvertibl olması için hangi şartları
sağlaması gerekir?
Soru 4: Savaş yılları uluslararası para sistemini nasıl etkilemiştir?
Soru 5: Dalgalı kur sistemine geçiş yıllarını anlatınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Uluslararası Para Sistemi sabit ve dalgalı döviz kuru sistemlerinin farklı kullanımlarına
ve rezerv sistemleriyle döviz kuru sistemlerinin farklı birleşimlerine sahne olmuştur. Bu
bölümün amacı altın standardından itibaren uygulanan uluslararası para sistemlerini tarihsel
süreçleri içinde ele alarak bugüne kadar gerçekleştirilen uygulamaları tartışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Bretton Woods Para Sistemi, aşağıdaki standartlardan hangisinedayanmaktaydı?
A) Safitibari
B) Saf mal
C) Altın
D) Altındöviz
E) Gümüş
BrettonWoods sistemi hangi kur sistemine dayanır?
A) Sabit kur sistemi
B) Dalgalı kur sistemi
C) Ayarlanabilir kur sistemi
D) Kirli kur sistemi
E) Yarı dalgalı kur sistemi
Dünyada 1870’lerden I. Dünya Savaşı’na kadar uygulanan değişim döneminin adı
nedir?
A) Çift para dönemi
B) Altın para standardı dönemi
C) Gümüş para dönemi
D) Buhran dönemi
E) Geçiş Dönemi
Aşağıdakilerden hangisi sabit döviz kurunun tam anlamıyla geçerli olduğu sistemdir?
A) Gümüş para standardı
B) Altın para standardı
C) Dolar standardı
D) Kâğıt para standardı
E) Euro standardı
Konvertibilitenin en önemli koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
A) İthalat kotası uygulaması
B) İthalat serbestisi
C) Serbest bir döviz piyasası
D) Değişken döviz kuru
E) Demokratik bir sistem
Herhangi bir ülkeye ait ulusal paranın, döviz piyasalarında serbestçe diğer ülke
paralarına dönüştürülebilme özelliğine sahip olmasını ifade eden kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konvertibilite
B) Doğrudan kotasyon
C) Swap
D) Açık pozisyon
E) Dolarizasyon
Uluslararası resmi rezevler içinde en büyük pay hangi paraya (dövize) aittir?
A) ABD Dolan
B) Euro
C) JaponYeni
D) İngilizSterlini
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E) FransızFrangı
8. BrettonWoods Sisteminde, ABD dışındaki tüm üye ülkeler ulusal paralarının dolar
karşılığını tespit edip IMF’ye bildirmiştir. Bu kurlarda ........civarında aşağı yukarı doğru
esneklik payı tanınmıştır.
A) %10
B) %20
C) %5
D) %1
E) %2,5
9. 1944 yılında ABD, İngiltere ve 42 ülkenin daha temsilcisi ..............................bir araya
gelerek, savaş sonrası uluslararası para sisteminin temellerini oluşturmak istediler.
10. Bretton Woods Konferansında iki temel uluslararası örgüt kurulmuştur. Bunlar bugünkü
adıyla ............... olarak bilinen, kurulduğu zamanki adıyla Uluslararası İmar ve
Kalkınma Bankası (IBRD) ve .........................dur.
Cevap Anahtarı
1-D, 2-A, 3-B, 4-B, 5-C, 6-A,7-A, 8-D, 9- Bretton Woods Konferansı’nda, 10-Dünya
Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF)
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10. BRETTON WOODS SİSTEMİ SONRASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1.BrettonWoods Sonrası Para Sistemi
10.2. Avrupa Para Sistemi ve Euro’ya geçiş süreci
10.3.BrettonWoods sonrası uygulanan farklı döviz kuru sistemlerinin kategorize
edilerek özetlenmesi

189

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

190

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

191

Anahtar Kavramlar

Döviz Kuru Sistemleri, Petrol Krizi, Avrupa Para Sistemi, ECU, EURO, Dolarizasyon
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Giriş

Bretton Woods sisteminin çökmesinin ardından dünya para sisteminde yaşanan
dönüşüm ve arayışların ele alındığı bu bölümün amacı para piyasası tarihçesinin kısaca
aktarıldığı bir önceki bölümün tartışmasını tamamlamaktır. Bu amaçla öncelikle, Bretton
Woods sonrası yaşanan belirsizlik dönemi ve sonrasında Avrupa Para Sistemi anlatılacaktır.
Avrupa Para Sistemi’nde ortak bir merkez bankası, para politikası ve para birimine geçiş
süreçleri ele alınmaktadır. Son olarak Bretton Woods sonrasında uygulanan farklı döviz kuru
sistemleri kategorize edilerek özetlenmektedir.
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10.1.BRETTON WOODS SİSTEMİ’NİN ARDINDAN

1971-1973 yılları arasında altın-kambiyo standardı sistemini sürdürme çabalarına rağmen 1973
yılının Mart ayı başında doların çökmesiyle birlikte Bretton Woods sistemi de çökmüş oldu.
Doların çökmesi piyasalarda panik havasının ve belirsizliğin hakim olmasına neden oldu.

Dolar hem bir uluslararası ödeme aracı ve bu anlamda bir değer standardı olarak hem bir rezerv
para olarak hem de ülkelerin paralarının değerini sabitledikleri bir temel para birimi olarak
ekonomik ve parasal işleyişin akmasını sağlıyordu. Dolar uluslararası ticari işlemlerde mal,
hizmet ve sermaye alımı sağlayan para birimi olarak kullanılan, bu anlamda malların,
hizmetlerin ve sermayenin değerini ölçen bir para birimidir. Dolayısıyla 1973 sonrası değeri
sürekli dalgalanan bir para birimi olması tüm bu işlemlerin gerçekleşmesini sağlayacak değer
standardı görevini yerine getirememesini beraberinde getirmiştir. İkincisi ülkelerin rezerv para
olarak tuttuğu doların değerindeki değişmeler ülkelerin rezervlerinin değerini de sürekli
değiştirmekteydi. Son olarak ülkelerin paralarının değerini dolara bağlamış olmaları, doların
değerindeki değişmelerle birlikte ulusal paralarında değerinin dalgalanmasına neden olarak
belirsizliğin katmerlenmesini beraberinde getirmiştir.

Tüm bu gelişmeler sonucunda doların eski işlevini yerine getiremeyeceği netleşmiş oldu, ancak
yerine aynı güç ve istikrarı vaadeden yeni bir para biriminin geçirilememesi ülkelerin önde
gelen para birimlerinden oluşan ya da bölgesel para birimlerinden oluşan para sepetlerine
yönelmelerini beraberinde getirdi. Para sepetinin değer ölçüsü olara kullanılması tek bir paranın
değerindeki dalgalanmaların etkilerini azaltır. ECU ve SDR bu anlamda en evrensel para
sepetleri olmakla birlikte, ülkelerin özel nitelikte birleşik hesap birimlerini de oluşturdukları
görülmektedir. Bu tür para sepetleri ülkelerin ticaret yaptıkları ülkelerin ulusal paralarını ticaret
paylarına paralel olarak oranlayarak bir araya getirmesinden oluşmaktadır. 1973’de doların tek
değer ölçüsü olma gücü gölgelenmiş; dolar, euro ve para sepetlerinin kullanıldığı, tek bir para
biriminin yalnız başına bu işlevi üstlenemediği bir uluslararası para sistemi oluşmuştur.

1973 yılı aynı zamanda 1. Petrol Şoku’nun da yaşandığı yıl oldu. Üretimde yaygın bir girdi
olarak kullanılan ve taşımacılık dolayısıyla son derece stratejik olan petrol aynı zamanda enerji
hammadesi olması özelliği de taşıdığından tüm dünyada yaygın bir kullanıma sahipti. Petrol
fiyatlarındaki yükselme üretim maliyetlerini arttırdı ve ekonomi politikalarında büyük
değişimlere gebe bir krizi de beraberinde getirdi. Petrol ihracatçısı ülkeler ise yükselen petrol
fiyatlarıyla birlikte zenginleşti, bu dönemde petrol ihracatçısı ülkelere akan sermayeye petrodolar adı verildi.
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Birinci petrol şoku (1973), petro-dolarların daha çok New York Borsası’na akmasıyla birlikte
doların değerini yükseltmiştir. 1977 sonrasında dolar tekrar değer kaybetmeye başlamış,
dönemin Başkanı Carter doları desteklemek amaçlı önlemler almıştır. Ancak doların yeniden
yükselişi 1980’li yıllarda Reagan döneminde izlenen yüksek faiz politikasıyla birlikte
gerçekleşmiştir. Reagan’ın yüksek faiz politikası kısa süreli Avrupa ve Uzak Doğu fonlarını
çekmiş ve doların değerini 1981-1985 yılları arasında yapay olarak yükseltmiştir (Seyidoğlu,
2013, s.796). Sıcak paranın uluslararası sistemde dolaşarak ülkelerin kısa süreli yükselmesi ve
sıcak paranın (kısa süreli sermaye yatırımlarının) çıkışıyla birlikte söz konusu ülke parasının
ani değer kaybı, 1980’ler sonrasında yaşanan finansal krizlerin temel dinamiklerinden biri
haline gelmiştir.

10.2.AVRUPA
SYSTEM-EMS)

PARA

SİSTEMİ

(EUROPEAN

MONETARY

Kriz ve uluslararası para sisteminin içinde bulunduğu kargaşa Batı Avrupa ülkelerini dolardan
vazgeçerek Avrupa merkezli bir sabit kur sistemi kurmaya yöneltti. 24 Nisan 1972’de Belçika,
Danimarka, Fransa, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, İngiltere ve Batı Almanya’dan oluşan
Avrupa Topluluğu üyeleri kendi para birimlerinden oluşan yeni bir sabit kur sistemi kurdular.
Parasal yılan (currency snake) adı verilen bu sistem Avrupa para birimleri döviz kurlarının %
+/-2.25’lik bir bant aralığında serbestçe hareket etmesine dayanıyordu. Alman markı, merkez
para olarak yaygın olarak kullanılıyordu. Döviz kurunun alt ya da üst sınıra ulaşması
durumunda merkez bankaları müdahele edebilecekti. Markın sistemin odağında bulunması
Alman Merkez Bankası’nın uygulamalarını da belirleyici kılmıştı; diğer Avrupa ülkelerinin
merkez bankaları da Alman Merkez Bankası’yla uyumlu politikaları takip eder konuma
gelmişlerdi, bu durum ise politik olarak kabul edilmediğinden Almanya’nın merkezde olduğu
bu sistem sürdürülemedi. (Uzunoğlu, s.6)

Avrupa’da yeni bir para sisteminin kurulması için 1979’da yeni bir adım atıldı. Avrupa’da ortak
para biriminin kurulmasına dek giden Avrupa Para Sistemi (European Monetary System) gene
Almanya odaklı bir sistem olmakla birlikte bu kez politik bağımsızlığın sağladığı alan
sayesinde kabul edilebilir bulundu. Mart 1979’da kurulan EMS’nin ilk üyeleri; Almanya,
Fransa, İtalya, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, İrlanda ve Danimarka olmuş daha sonra sisteme
1989’da İspanya; 1990’da İngiltere; 1992’de Portekiz ve üyeliği sonrasında Yunanistan
katılmıştır. Üye ülkelerin paralarından oluşan bir para sepeti yaratılarak bu sepete bağlı
Avrupa’nın ortak parası olma özelliğini taşıyan Avrupa Para Birimi (European Currency UnitECU) yaratılmıştır.
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1972’de uygulanması amaçlanmış olan parasal yılan sistemindekine uygun olarak para
birimlerinin piyasa oranlarının % +/-2.25’lik bir bant aralığından fazla dalgalanmasına izin
verilmeyen ikili bir parite sistemi kurulmuştur. Bu bant aralığı sisteme yeni girenler için %6
olarak belirlenmiştir. Döviz kurunun alt ya da üst sınıra ulaşması durumunda merkez bankaları
müdahele etmek zorundaydı. Paritelerdeki değişim ancak tüm ülkelerin anlaşması ile
gerçekleştirilebiliyordu. Örneğin Fransız frangı Alman markı karşısında düşme eğilimine
girdiğinde, Fransa ve Almanya Merkez Bankaları frank satın alarak frangın belirlenen sınırlar
içinde kalmasını sağlayabiliyordu (Husted ve Melvin, 2010, s.476).

EMS aynı zamanda üye ülkeler için bir finansman mekanizması da sağlamıştır:
‘EMS sisteminin diğer bir özelliği de finansman mekanizması oluşturmasıydı. Üye ülkeler
kendi dolar ve kendi dolar ve altın rezervlerinin yüzde 20’sini ECU’ye karşı üç aylık swaplar
biçiminde, European Monetary Corporation Fund’da (EMCF) tutuyorlardı. Üye ülkeler piyasa
müdahalelerini finanse etmek amacıyla, müdahalenin yapıldığı ayın sonundan başlayacak 45
gün vadeli, limitsiz kısa vadeli finansman olanağı yaratabiliyorlardı. Ayrıca ülkelerin geçici
ödemeler dengesi sorunlarının çözümü için üç aydan birkaç yıla kadar uzanan vadelerde başka
finansman olanakları da mevcuttu. Tüm bu finansman olanakları ülkelerin döviz kuru
müdahaleleri için sınırsız bir faaliyet alanı oluşturuyordu’ (Uzunoğlu, 2007, s.7).

Yukarıda verilen örnekte olduğu gibi kimi zaman döviz kurlarını stabilize etmek mümkün
olurken kimi zaman ise piyasanın genel durumu tüm kur düzenlemesini gözden geçirmeyi
gerektirmektedir. Örneğin, Almanya ve Hollanda tipik olarak diğer ülkelere göre daha düşük
enflasyona sahiptirler ve bu ndenele ayarlamalar genellikle diğer ülkelerin paralarının bu iki
ülke parası karşısında değer kaybedeceği şekilde yapılmaktaydı.
Sermaye hareketlerinin serbest bırakılması, uluslararası finansal işlemler üzerindeki
kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte Avrupa Para Sistemi 1992’de ciddi bir kriz yaşadı.
Sermaye kontrolü merkez bankalarının ulusal paraların değerini düzenlemesini
kolaylaştırıyordu. 1986 Tek Senediyle birlikte bu kontrollerin ortadan kaldırılması Avrupa
ülkeleri arasında sermaye dolaşımın artmasına neden oldu. 1992 Eylül’ünde İngiliz poundu ve
İtalya Lirasının döviz kuru sınırının limitlerinde dolaşması spekülatörlerin bu paraların devalüe
edilmesi baskısı sonucunda İngiliz ve İtalyan hükümetleri paralarını Avrupa Para Sistemi’nin
dışına çıkardı ve kriz patlak verdi.
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10.3.AVRUPA’DA PARASAL BİRLİK

Aralık 1991’de Avrupa’da tek para birimine geçilmesi yolunda önemli bir adım gerçekleşti,
Maastricht Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla birlikte Avrupa Merkez bankasının
kurulması ve parasal birliğe geçiş süreci ele alındı. Avrupa Para Sistemi ile birlikte; Avrupa’da
para politikaları uyumlu hale getirildi ve döviz kurlarında istikrar sağlandı, enflasyona karşı
başarı kazanıldı ve parasal birliğe dönük entegrasyon sağlanmış oldu.

Parasal Birliğe geçiş aşamaları tanımlandı:
1. Avrupa’da sermayenin serbest dolaşımının önündeki engellerin derhal kaldırılması ve
para ve maliye politikaların daha iyi koordine edilmesi.
2. 1994’de Avrupa Para Enstitüsü’nün kurulması ve bu kurumun ulusal merkez
bankalarının uyguladığı para politikalarını koordine ederek tekleştirme yoluna sevk
etmesi
3. Üye ülkelerin para birimlerinin tek bir Avrupa parası üzerinden değerlerinin saptanması
ve Avrupa’nın para politikasını yönlendiren tek bir merkez bankasının olması.

Üçüncü aşamaya geçebilmiş ülkelerin ekonomik yapılarının ve politikalarının birbirine
yakınsamış olması gerekmekteydi. Bu anlamda yakınsama şartları olarak benimsenen kriterler
Maastricht kriterleri olarak yazına yerleşti:

1) Birliğe üye olan ülkelerin enflasyonları, üye ülkeler içindeki en düşük enflasyona sahip
üç ülkenin ortalamasının %1.5’inden fazla olmayacaktır.
2) Bütçe açıklarının en fazla GSYİH %3’ü kadar artmasına izin verilecektir.
3) Üye ülkenin toplam (iç ve dış) kamu borcu, GSYİH’nın en fazla %60’ı kadar olabilecektir.
4) Üye ülkelerin uzu vadeli devlet tahvili faiz oranları, enflasyonu en düşük üç üye ülkedeki
faizlerin ortalamalarının en fazla %2 fazlası olabilecektir.

Yakınsama kriterleri (convergence criteria) parasal birlik sürecinin basit bir sabit kur sistemi
uygulamasının çok ötesinde olduğunu göstermektedir. Makroekonomik politikalarda benzerlik
hedeflenmektedir. Tek para politikası uygulanması ile birlikte üye ülkeler bağımsız para
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politika uygulama yetkilerini uluslarüstü (supranational) olan bir kuruluşa ECB’a (Avrupa
Merkez Bankası’na) devretmişlerdir, ki bu durum işbirliğinden çok bir birleşme olarak tarif
edilebilir.

Anlaşmanın sonrasında parasal birliğe gerçekten geçiş yılı 1999 oldu. 1998’in son günü ulusal
paralar arası parite sabitlendi ve 1 Ocak 1999’da euro, ecu’nun yerini alarak tedavüle girdi.
1999-2001 aralığında euro daha çok bir hesap aracı olarak kullanıldı, euro hesapları açıldı ve
krediler verildi ama nakit olarak kullanılmıyordu. 2002 Temmuz’una dek eski paralar euro ile
değiştirildi ve bu işlemler Avrupa Merkez Bankası tarafından yürütüldü. 1 Ocak 2002’de ise
euro kağıt ve madeni para olarak piyasaya sürüldü, ulusal paralar tedavülden kalktı. Bugün
Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen euro kullanmayan ve hala kendi ulusal parasını
kullanmayı ve bağımsız para politikası uygulamayı sürdüren üç ülke vardır; Danimarka, İsveç
ve İngiltere. Euro’nun tedavüle girmesinin ardından üyeliklerinin ardından Kıbrıs, Malta,
Slovakya ve Slovenya’da euro’yu para birimleri olarak benimsemişlerdir (Husted ve Melvin,
2010, s. 478).

10.3.1.AVRUPA MERKEZ BANKASI (EUROPEAN CENTRAL
BANK)

Yukarıda da belirttiğimiz üzere Avrupa Para Birimi olan euro’nun idaresi ve para politikasının
yönetimi tek ve bağımsız bir kurum olan Avrupa Merkez Bankası’na devredilmiştir. Avrupa
Merkez Bankası, parasal birlik üyesi ülkelerin merkez banklarını bünyesinde toplayan tek bir
bankadır, 5 milyar euro sermaye ile kurulan banka üye ülkelere nüfusunun büyüklüğüne ve
milli gelirine bağlı olarak bünyesinde bir pay ayırmaktadır. Avrupa Merkez Bankası (ECB)
altında Genel Konsey, yönetim Konseyi ve Yürütme Kurulu’ndan oluşan karar verme ve
yürütme organları mevcuttur. Ülkelerin para politikalarından sorumlu olan ECB, Yönetim
Konseyi aracılığıyla Avrupa Parasal Birlik üyesi olan ve olmayan ülkeler arasındaki para
politikalarını yönlendirmektedir. Yürütme kurulu da Yönetim Kurulu’nun aldığı kararları
uygular.

Para politikasının tek merkezden yönlendirildiği bu sistemin amacı öncelikle fiyat istikrarı
sağlamaktır. ECB ‘tek para politikasının belirlenmesi ve uygulanmasından, döviz işlemlerini
yürütmekten, ödeme sistemlerinin düzenli işleyişini sağlamaktan sorumlu’ (Uzunoğlu, 2007, s.
10)’dur; ECB üyesi ülkelerin merkez bankaları ise bu anlamda merkezi olarak belirlenen
politikaların uygulayıcıları olarak çalışırlar. İtalya Merkez Bankası ya da Alman Bundesbank
gibi ulusal merkez bankaları hala bankaların düzenlenmesi, ödemelerin kolaylaştırılması gibi
işlevlerini sürdürmekte; federal sistemde bölgesel bankalar gibi işlev görmektedirler.
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Avrupa’daki tüm merkez bankaları ağına Avrupa Merkez Bankaları Sistemi denmektedir.
Avrupa Merkez Bankası konseyi, tüm euro bölgesi için para politikasını belirler. Konsey ise
tüm ülke merkez bankaları başkanlarından ve yönetim kurulundan oluşur. Yönetim kurulu ise
başkan ve başkan yardımcısının yanında ülke merkez bankaları başkanları tarafından seçilen 4
üyeden oluşur.

Tablo 1: AB Üye Ülkelerinin Avrupa Merkez Bankası Sermayesi İçindeki Payları

BELÇİKA

2,8658

DANİMARKA

1,6709

ALMANYA

24,4935

YUNANİSTAN

2,0564

İSPANYA

8,8935

FRANSA

16,8337

İRLANDA

0,8496

İTALYA

14,895

LÜKSEMBURG

0,1492

HOLLANDA

4,278

AVUSTURYA

2,3594

PORTEKİZ

1,9232

FİNLANDİYA

1,397

İSVEÇ

2,6537

İNGİLTERE

14,6811

Kaynak: TCMB; Uzunoğlu, 2007, s.9
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Avrupa Merkez Bankası Avrupa’da fiyat istikrarını getirmeyi hedeflerken bir yandan da
sürdürülebilir büyüme, yeni istihdam yaratma, refahı arttırma gibi diğer ekonomik hedefleri de
gözeterek Avrupa Birliği hedefleriyle uyumlu politikalar uygulamalıdır.

Parasal Birlikten beklenen yararlar:
-

‘Tek para birimine geçiş ile döviz kurlarında ani ve öngörülemeyen dalgalanmalar
ortadan kalkacak, bu da bölgeye yönelik ticaret ve sermaye akımlarını hızlandırıcı etki
yapacaktır.

-

Ulusal paraları birbirine dönüştürmenin gerektirdiği masraflar (alış ve satış kurları farkı
ve komisyonlar gibi) ortadan kalkacak, finans ve bankacılık işlemleri ucuzlayacak, aynı
para birimini kullanan birleşik ve daha güçlü sermaye piyasaları oluşacaktır.

-

Euro, birlik ülkelerinde fiyatlara saydamlık getirecektir, böylece tüketiciler fiyatları
doğrudan karşılaştırabilme olanağına kavuşacaklar, bu da firmalar arası rekabeti
arttıracak ve büyümeyi hızlandıracaktır.

-

Tek para biriminin uygulanması, bölge içinde finansmanı kolaylaştırıp yatırımları
arttırırken, bölge dışından dolaysız yabancı sermaye yatırımlarını özendirecek, böylece
de ekonomik büyümeyi hızlandıracaktır.

-

Ekonomik büyümenin hızlanması vergi gelirlerini arttırıp hükümetin borçlanma
gereğini azaltarak kamunun faizler üzerindeki baskısını da hafifletebilir.’ (Seyidoğlu,
2013, s.764)

Euro’dan beklenen yararlar belli ölçüde gerçekleşmiştir. Ancak bugün, 2007’de başlayan ve
2011’den bu yana özellikle Avrupa merkezli yapısı süren küresel ekonomik kriz parasal birliğin
Avrupa’da sorgulanmasını beraberinde getirmiştir. Tek para birimine bağlı olmak ve bağımsız
para politikası uygulayamamak krizi yakıcı bir şekilde yaşayan ekonomilerin hareket alanını
kısıtlarken, parasal birliğin gereklerini yerin getirmekten çekinen güçlü Avrupa ekonomileri,
bu birliği bir yük olarak görmektedir. Avrupa’da yaşanan kriz ve tartışmalar önümüzdeki
haftaların konularından olduğu için tartışmayı burada noktalıyoruz.
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10.4. BRETTON WOODS SONRASI UYGULANAN DÖVİZ KURU
SİSTEMLERİ:

Bugün çeşitli dünya ülkelerinin döviz kurlarına ilişkin uygulamaları dalgalı kur sistemi ile sabit
kur sistemi arasında geniş bir yelpaze de değişmektedir. Aşağıdaki grafik bu anlamda IMF’nin
dünyada uygulanan döviz kuru rejimlerini dönemler itibariyle nasıl farklı sınıflamalar etrafında
ele aldığını göstermektedir.
‘IMF resmi sınıflama yaklasımı; 1975-1998 dönemi boyunca üye ülkelerin döviz kuru
düzenlemelerini, döviz kuru esneklik düzeyi ile ilgili yapılan resmi bildirimlerine bağlı kalarak
sınıflandırmıstır. Resmi sınıflama planı, aşağıdaki şekilden de görüldüğü gibi 1970’lerde ve
1980’lerin ilk yıllarındaki oldukça kabataslak olan sabit veya sabit olmayan kur ikileminden,
1980’lerde ve 1990’ların büyük bölümünde uygulanan 4’lü rejim sınıflamasına doğru bir
gelişim göstermiştir’ (Erdoğan, 2008, S.42)

Şekil 1: IMF Döviz Kuru Sistemleri Sınıflandırması

Kaynak: ERDOĞAN, Salih Yasa, 2008, S.43

IMF’nin 2003 yılında yayımladığı son rapor çerçevesinde döviz kuru rejimleri; sabit (pegged),
bağımsız dalgalanma (floating) ve sınırlı dalgalanma (limited flexibility) olmak üzere üç
ana grup altında toplanmıştır.
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Sabit kur rejimi de kendi içerisinde “ Dolarizasyon”, “Para Kurulu” ve “Diğer Geleneksel
Sabit Kur Düzenlemeleri” olmak üzere üçe ayrılmıştır:
Dolarizasyon rejimini uygulayan ülkeler başka bir ülkenin parasını kendi ulusal parası gibi
benimseyen ülkelerdir. Bu rejimi benimseyen ülkeler parasal bağımsızlığına son
vermektedirler, ulusal para politikasından tamamen vazgeçen bu ülkelerde tam dolarizasyon
durumu geçerlidir. Euro’ya geçen 12 AB ülkesinin kur rejimi bu sistemle tarif edilebilir. Euro
bölgesi ülkeleri dışında bu sistemi benimseyen ülkeler genellikle ufak ve doları para birimi
olarak benimseyen ülkelerdir.

Para Kurulunda, ülke parasının seçilecek olan yabancı bir para ile sabit kurdan değişimi
öngörülmekte ve bu sistemde Merkez Bankası ülke parasını yalnızca yabancı para girişi
karşılığı basmaktadır. Bu durum merkez bankasının para arzını kontrol etme, borç verme gibi
geleneksel işlevlerini kısıtlamaktadır.

Geleneksel sabit kur düzenlemelerinde ise, ülkeler paralarını sabit kurdan ya tek paraya veya
bir para sepetine bağlamaktadırlar. Genellikle gelişmekte olan ülkelerin en çok
bağlandıklarıülke parası Amerikan dolarıdır.

Dalgalı veya esnek kur döviz kuru sistemlerinde ise, döviz kurları arz ve talep koşullarınca
belirlenmektedir. Bu rejimlerde bağımsız para politikası uygulanabilmekte, para politikası kural
olarak kur politikasından bağımsız olarak çalışmaktadır.

Sınırlı esnek kur uygulamaları ise dalgalanmanın belli koşullara bağlanması durumudur:
‘yönetilen (managed float)’, ‘yönlendirilmiş sabit parite (crawling peg)’, ‘yönlendirilmiş sabit
aralık (crawling band)’ ve ‘yatay band içerisinde sabit kur’ olmak üzere dört grup altında
incelenmektedir.
Yönetilen dalgalanma rejiminde döviz kurları piyasa koşullarına bırakılmakta, ancak ekonomik
değişkenlerde yaşanan istikrarsızlık durumlarında Merkez Bankasının gerektiğinde kurlara
müdahale etmesine izin verilmektedir. Önceden açıklanmış kurallara bağlı olarak yapılmayan
ekonomik gelişmeler ve makro hedefler doğrultusunda yapılan müdahaleler, ekonomi
politikalarının hareket alanını genişletmektedir. Beklentilerin oluşması güçleştiğinden
beklentilerin yarattığı baskılardan kaçılabilmekte; ayrıca yönlendirmenin mümkün olması
serbest kur sisteminin yol açtığı bir takım risk ve belirsizlikler azaltılabilmektedir.
Yönlendirilmiş sabit parite kur rejiminde merkezi kur adı verilen bir parite bulunur ve piyasada
kurların bu parite kuru etrafında küçük oranlarda dalgalanmasına izin verilir. Bu merkez faiz
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oranları ya da enflasyon gibi makro değişkenler olabilir.Yönlendirilmiş sabit aralık kur
rejiminde, ülke parasının değeri merkezi kur etrafında dalgalanma marjı en az +/- yüzde 1’le
sınırlandırılmış limitler içinde dalgalanmaktadır, bu sisteme sürünen bantlar içindeki döviz
kurları da denmektedir . Merkezi oran, seçilmiş ekonomik göstergeler çerçevesinde periyodik
olarak ayarlanmaktadır.
Yatay band içerisinde sabit kur rejiminde ise, yönlendirilmiş sabit parite kur rejiminde olduğu
gibi, ülke parasının değeri resmi veya fiili sabit merkezi oran etrafındaki dalgalanma marjı en
az +/- yüzde 1’le sınırlandırılmakta, genellikle ise %2 gibi bir oranın üzerinde seyretmektedir.
Dalgalanma marjı daraldıkça para politikası alanı daralırken bu marj genişledikçe politika alanı
da genişler.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

1)Bretton Woods sonrasında ortaya çıkan döviz kuru sistemlerinden dolarizasyon u
açıklayınız.
2) Euro’yu para birimi olarak kullanan ülkeler hangileridir?
3) Maastricht Kriterleri nelerdir?
4) Avrupa’da parasal birliğin kurulma aşamaları nelerdir?
5) IMF’nin döviz kuru sistemlerini sınıflandırma sistemini açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bretton Woods uluslararası para sistemi 1973 de çökmüştür. Bretton Woods sonrası dünya
ekonomisinde uygulanan döviz kuru sistemleri ve rezerv sistemleri sabit döviz kurları sistemleri
ile esnek döviz kurları arasında geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Avrupa parasal birliği ve
euronun doğuşu doların uluslar arası rezerv para görevine 1973 ile birlikte gölge düşmesini
gerçekleşen gelişmelerdir.
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Bölüm Soruları
1. Birinci Petrol Şoku ne zaman gerçekleşmiştir?
A) 1929
B) 1989
C) 1980
D) 1973
E) 1983
2. Petrol ihracatçısı ülkeler, yükselen petrol fiyatlarıyla birlikte zenginleşti, bu dönemde
petrol ihracatçısı ülkelere akan sermayeye ..................adı verildi.
A) Kambiyo
B) SDR
C) Petro-Dolar
D) Dolarizasyon
E) ECU
3. Avrupa Para Sistemininbenimsediğidövizkurusistemiaşağıdakilerdenhangisidir?
A) Sabitkur
B) Esnekkur
C) Değişkenkur
D) Ayarlanabilirkur
E) DalgalıKur
4. 24 Nisan 1972’de Belçika, Danimarka, Fransa, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, İngiltere
ve Batı Almanya’dan oluşan Avrupa Topluluğu üyeleri kendi para birimlerinden oluşan
yeni bir sabit kur sistemi kurdular. .......................adı verilen bu sistem Avrupa para
birimleri döviz kurlarının .............lik bir bant aralığında serbestçe hareket etmesine
dayanıyordu.
A) Parasal Yılan, yüzde +/- 2,25
B) Parasal Yılan, yüzde +/- 1
C) Çıpalı Döviz Kuru, yüzde +/- 2,25
D) Çıpalı Döviz Kuru, yüzde +/- 1
E) Çıpalı Döviz Kuru, yüzde +/- 6
5. ................de/da euro, ecu’nun yerini alarak tedavüle girdi.
A) 1 Ocak 2002
B) 1 Ocak 2000
C) 1 Ocak 1999
D) 1 Ocak 1998
E) 1 Ocak 1997
6. ............de/da ise euro kağıt ve madeni para olarak piyasaya sürüldü, ulusal paralar
tedavülden kalktı.
A) 1 Ocak 2002
B) 1 Ocak 2000
C) 1 Ocak 1999
D) 1 Ocak 1998
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E) 1 Ocak 1997
7. .................rejimini uygulayan ülkeler başka bir ülkenin parasını kendi ulusal parası gibi
benimseyen ülkelerdir.
A) Sabit Döviz Kuru
B) Dalgalı Döviz Kuru
C) Parasal Yılan
D) Dolarizasyon
E) Para Kurulu
8. Aşağıdakilerden hangisi döviz kuru dalgalanmasının belli koşullara bağlandığı sınırlı
esnek kur uygulamalarından değildir?
A) yönetilen (managed float)
B) yönlendirilmiş sabit parite (crawling peg)
C) yönlendirilmiş sabit aralık (crawling band)
D) yatay band içerisinde sabit kur
E) Dolarizasyon
9. Avrupa’daki tüm merkez bankaları ağına .................................denmektedir.
10. Tek para politikası uygulanması ile birlikte AB’ye üye ülkeler bağımsız para politika
uygulama
yetkilerini
uluslarüstü
(supranational)
olan
bir
kuruluşa
..............................devretmişlerdir, ki bu durum işbirliğinden çok bir birleşme olarak
tarif edilebilir.
Cevap Anahtarı
1-D, 2-C, 3-A, 4-A, 5-C, 6-A, 7-D,8-E, 9-Avrupa Merkez Bankaları Sistemi, 10- ECB’a
(Avrupa Merkez Bankası’na)
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11.FİNANSAL SERBESTLEŞME, DÖVİZ KURU SİSTEMLERİ VE
KRİZLER

209

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1.Finansal serbestleşme açıklanacaktır
11.2. Ülkelerin uyguladıkları döviz kuru rejimleri ve yaşanan belli başlı finans
krizleri ele alınacaktır
11.3. Finansal Krizlerin ortak noktaları, çıkarılması gereken dersler ve doğru
politikalar tartışılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

211

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar

Finansal Serbestleşme, Finansal Krizler, Sermaye Akımları, Döviz Kuru Sistemleri,
Meksika Krizi, Rusya ve Brezilya Krizi, Asya Krizi
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Giriş
1970’lerin ikinci yarısından sonra daha yoğun tartışılmaya başlayan finansal serbestleşme,
1980’lerin ikinci yarısından itibaren dünya ülkelerinin büyük kısmında finansal sistemlerin
deregülasyonu ile sonuçlanmıştır. Finansal piyasaların serbest piyasa kurallarına uygun olarak
müdahalelerden uzak, liberalizasyonu beraberinde ciddi riskler de getirmiştir. Faiz
kontrollerinin kalkması zorunlu rezervlerin azaltılması, piyasaya giriş-çıkışın kolaylaştırılması,
yerli paranın konvertibilitesi, sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi gibi finans piyasasının
deregüle eden uygulamalar finansal serbestleşmesi uygulamalarıdır. Kuşkusuz bu tip
uygulamalar bankacılık sisteminin döviz kuru, ödeyebilirlik, faiz ve likidite risklerini
arttırmıştır.
Finansal serbestleşmenin kurumsal düzenlemeler yapılmadan gerçekleştirilmesi finansal
piyasaları krize açık hale getirmiştir. Gelişmekte olan ülkeler tipik olarak kısa süreli sermaye
akımlarını çekebilmek için yüksek faizler sunmakta bu durum ise kriz riskini arttırmaktadır.
Finansal serbestleşmenin ardından 1990’lı yılların ikinci yarısından bugüne özellikle
gelişmekte olan ülkelerde, maliyetleri ülkelerin yıllarca elde ettikleri kalkınma birikimlerine
mal olan gelişmekte olan piyasalarda çok sayıda finansal kriz yaşanmıştır. 1994 Meksika ile
başlayıp 1997 Uzak Doğu, 1998 Rusya ve nihayet 2001 Türkiye ile devam eden ve en son 2008
de ABD’de başlayıp bugün hala devam eden finansal krizler serisinin ortaya çıkışında çok
sayıda etmenin rol oynamasına karşın krizlerin doğmasında ve derinleşmesinde en önemli
faktörlerden biri olarak kur rejimleri gösterilmiştir.

Buradaki kur rejimleri tabiri, aslında özelde esnek çıpa politikalarına işaret etmektedir. Bir
başka deyişle 1980’lerden bu yana hiper veya kronik enflasyona sahip olan ülkelerde
dezenflasyon programlarının ya da daha resmi adıyla ‘Kur Temelli Stabilizasyon
Programlarının’ en önemli bileşeni olarak görülen sabit fakat ayarlanabilir kurların avantajları
ve dezavantajları yeniden sorgulanmaya başlanmıştır.

Geçtiğimiz hafta farklı kur sistemlerinin avantaj ve dezavantajlarını tartışmıştık, bu hafta
finansal serbestleşme, finansal serbestleşme sonrasında ve farklı döviz kuru sistemleri
uygulayan ülkelerde yaşanan finansal krizler ele alınacaktır.
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11.1. FİNANSAL SERBESTLEŞME

1970’lerde finansal serbestleşmenin faydaları üzerine yapılan teorik tartışmaların
McKinnon(1973) ve Shaw(1973) ardından finansal serbestleşme politikası 1980’li yıllardan
1990’lara dek dünya genelinde uygulanmaya başlanmıştır. Gelişmiş ve Türkiye dahil neredeyse
tüm gelişmekte olan ülkeler mali sistemlerini serbestleştirmek için bir dizi reformlar
gerçekleştirmişlerdir. Belli başlı reformlar arasında; faiz oranlarının serbest bırakılması, kredi
tavanlarının kaldırılması, MB mevduat munzam karşılıklarının indirilmesi, bankacılık
sektörünün yerli ve yabancı yatırımcılara açılması ve sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi
sayılabilir.

McKinnon(1973), Shaw(1973) ve Goldsmith (1969)’un önemli temsilcileri olduğu ana-akım
iktisat baskılanmış (kontrol altında tutulan) finans sisteminin, düşük getiri nedeniyle hem
tasarrufları hem de yatırımları olumsuz etkilediğini savunmuşlardır. Finansal serbestleşme
politikalarının esas amacı ekonomik büyümeyi hızlandırmak olarak tarif edilmektedir, bu
noktada kredinin fiyatının ve dağılımının piyasada belirlenmesinin kaynakların etkin
kullanımını ve büyümeyi beraberinde getireceği iddia edilmektedir:

Bu da iki sekilde gerçekleşir :

‘Birinci olarak, faiz oranlarinin serbest bırakılmasıyla birlikte ekonomide tasarruflar artar ve
kisiler gelirlerinin büyük bir kısmını finansal aktif biçiminde tutmaya başlarlar. Finansal aktif
stokunun artması likitide ihtiyacının azalmasına yol açar ve yatırımlar için gerekli kredilerin
bulunmasını kolaylaştırır. Faiz oranlarının artması müteşebbüslerin yatırım talebini bir miktar
olumsuz etkilese de, ekonomide ödünç verilebilir fonların miktarı artacağından yatırımlar ve
dolayısıyla ekonomik büyüme artar. Ancak mevduat faiz oranı, sermayenin marjinal verimlik
oranını aşmamalıdır. Eğer aşarsa girişimciler yatırım yapmak yerine faiz geliri elde etmeyi
tercih ederler.

İkinci olarak finansal serbestleşmeyle birlikte yatırımların finansmanı için, iç ve dış kredi bulma
olanakları artar. Mevcut bankacılık sistemi, yatırılabilir kaynakların sadece bir kısmını yatırıma
dönüştürse bile, tasarrufların yatırımlara kanalize edilmesinde büyük rol oynar. Finansal
aracılar, gerçekleşme ihtimali yüksek yatırım projelerini bulup finanse ettiği sürece, bankacılık
sisteminin gelişmesi ve rekabetin artmasıyla birlikte çoğalan ve daha verimli hale gelen aracı
kurum faaliyetleri, getirisi çok yüksek projelerin finansını sağlar. Sonuçta yatırımların ortalama
verimliliği ve yatırım hacmi artarak ekonomik büyüme hızlanır’.
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Ancak yüksek büyüme beklentisiyle ya da sürecin dışında kalmaktan çekinerek bu dönemde
serbestleşmeyi gerçekleştiren birçok ülke mali ve/veya parasal kriz yaşamıştır. Özellikle
Arjantin, Filipinler, Finlandiya, Gana, İsrail, Isveç, Norveç, Şili, Tayland, Türkiye, Uruguay ve
Venezüella ciddi krizler yaşamışlardır. Krizler finansal serbestleşmeyi de sorgulanır kılmıştır
ve serbestleşmeyi savunan iktisatçıların dahi kontrollü finansal serbestleşmenin daha iyi
olduğunu vurgulamasına neden olmuştur.

11.2. ALTERNATİF DÖVİZ KURU SİSTEMLERİ

Döviz kuru sistemleri üzerine olan literatür, alternatif uygulamaların gerektirdiği "kredibilite"
ve "esneklik" kavramları arasındaki tercih üzerinde önemle durmaktadır. İki uç örnek üzerinde
durulursa; tam esnek kur sisteminde Merkez bankası müdahalesi enaza indirgenmekte ve
bağımsız para politikası uygulamasına olanak tanınmaktadır. Bu sistem döviz kuru değişimleri
ile içsel ve dışsal şokların gerektirdiği ayarlamaların hemen tümünü yansıtmaktadır. Sistemin
getirdiği esnekliğin maliyeti daha yüksek enflasyon ve kredibilite kaybıdır. Diğer uç örnek olan
sabit kur sistemi ise uygulamada daha yüksek kredibilite ancak daha az esneklik sağlamaktadır.
Sistemden çıkış yapılmadığı sürece gerçekleşen makroekonomik disiplin olumlu bekleyişler
yaratacak ve enflasyon oranı daha düşük seviyede gerçekleşebilecektir.

Tam esnek ve sabit kur sistemi, iki uç döviz kuru sistemi uygulamasını oluşturmaktadır. Ancak,
bu iki uygulama arasında farklı sistemler mevcuttur. Aşağıda tam esnek kur sisteminden sabit
kur sistemine kadar esneklik derecesine göre sıralanan 9 farklı döviz kuru sistemine ilişkin
açıklamalar yer almaktadır. İzleyen tabloda açıklaması yapılan farklı döviz kuru sistemleri
karşılaştırılmalı olarak özetlenmektedir.
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11.3. FİNANSAL SERBESTLEŞME DÖVİZ KURU SİSTEMLERİ
VE KRİZLER:

Finansal serbestleşme ekonominin dengesi açısından sarsıcı olabilecek olan kısa süreli sermaye
akımlarının da artmasını beraberinde getirmiştir. Kısa dönemli sermaye akımları döviz kuru
üzerinde artma baskısı yaratmakta. Eğer parasal parasal otorite döviz kurunun artmasına izin
verirse bu ihraç mallarının rekabet edebilirliğini olumsuz etkileyecek ve cari açığa neden
olacaktır. Öte yandan eğer parasal otorite döviz kurunun dalgalanmasına izin vermezse döviz
kurunu sabit tutabilmek için piyasaya yerli para sürmesi gerecek yani para politikasını
gevşetmesi gerekecektir. Dahası ülkeye giren sermaye de yerli varlıkların fiyatını arttırarak bir
refah etkisi yaratır ve enflasyonun ve ithalatın artmasına neden olur. Bu refah etkisi
spekülasyonu tetikler. Finansal kurumların refah etkisiyle borç verme kurallarını gevşetmesi
finansal balonun oluşmasına neden olur.

Bu anlamda finans piyasaları doğaları gereği stabil değildir. Piyasada getirinin yüksek olduğu
dönemde yatırımcılar gittikçe daha riskli yatırımlara ve borçlanma işlemlerine girerler.
Spekülatif büyüme uluslararası rekabetin baskısıyla yatırımcıları riskli yatırımlar yapmaya sevk
eder. Zamanla elde edilen yüksek karlar güvenli işlemler yapma kaygısının ikinci plana
atılmasına ve dolayısıyla riskli işlemlerin yaygınlaşarak piyasanın her an çıkabilecek krizlere
açık ve kırılgan hale gelmesine neden olur.

Örneğin gelişmekte olan ülkelerde kısa süreli döviz akımlarıyla yükselen döviz kuru öyle bir
noktaya gelir ki sermayenin kaçmasını engellemek için faiz oranlarının yükseltilmesi gerekir.
Bu durum borçlanma sorunun kötüleşmesi anlamına gelir ve olumsuz beklentilerin
yükselmesine neden olur. Kriz beklentisine girildikten sonra herhangi tetikleyici bir neden bir
gece de sıcak paranın kaçısına ve finans krizine neden olabilir.

Finansal serbestleşme sonrasında yaşanan krizler, uygulanan politikaların sonuçlarını ortaya
koyuyor. Demirgüç-Kunt ve Detragiache (1998) 58 ülkenin verilerini inceleyerek yaptkları
çalışmada 58 ülkenin 53’ünün finansal serbestleşme sonrasında krize daha açık hale geldiğini
ortaya koymuşlardır. Caprio ve honoham 1976-1996 yılları arasında 59 bankacılık krizi
yaşandığını ortaya koymaktadır. Ayrıca Dünya Bankası 21 gelişmekte olan ülke üzerinde
yaptığı çalışmada sermaye akımları ile ekonomik krizler arasında güçlü bir ilişki olduğunu
ortaya koymuştur.
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Bu dönemde yaşanan finansal krizlerin en önemlileri:

1- Avrupa Para Sistemi’nin Döviz Kuru Mekanizması’nda (ERM), 1992-93’te yaşanan krizler,

2- Latin Amerika’da 1994-95 döneminde Meksika’daki krizin ardından ortaya çıkan Tekila
Krizi,

3- 1994-95’de Türkiye'de yaşanan para ve bankacılık krizi,

4- 1997-98’de Tayland, Endonezya, Güney Kore ve Malezya’da başlayıp, etkileri önce diğer
Asya ülkelerine daha sonra OECD ülkeleri dahil olmak üzere bölge dışındaki birçok ülkeye
yayılan finansal kriz,

5- Asya krizine paralel olarak 1998’de Rusya ve Brezilya’da yaşanan krizler,

6- Kasım 2000 ve Şubat 2001’de Türkiye’de yaşanan para ve bankacılık krizleri,

7- Arjantin’de 2001 yılında başlayıp, derin bir ekonomik ve toplumsal çöküşe yol açan ve
etkileri devam eden finansal kriz.

8- 2007’de ABD’de başlayıp 2009’da etkileri Türkiye’de de hissedilen ve bugün de devam
eden, büyük bunalım.
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11.3.1. MEKSİKA KRİZİ:

1994- 1995 yıllarında ortaya çıkan Meksika Krizi ve onu takip eden 1997-1998 yıllarında
gerçekleşen Güney Asya Krizi makroekonomik istikrar, bütçe dengesindeki göreli olumlu
poziyonları ve düşük enflasyon seviyeleri nedeniyle beklenmeyen krizlerdi.

Meksika’da finansal serbestleşme 1980’li yılların ortalarında kamu maliyesinin düzenlenmesi
politikalarıyla başlamış ve liberalizasyon süreci özelleştirme ve finansal reformlar ile
sürdürülmüştür. Meksika dış borçlarını yeniden yapılandırarak, Kuzey Amerika Serbest Ticaret
Anlasmasını (NAFTA) imzalayarak ticari serbestleşme sürecini eş zamanlı olarak
sürdürmüştür. Finans sektöründeki reformalara bakacak olursak; kamu bankalarının
özelleştirildiğini, faiz oranlarının serbest bırakıldığını, kredi sınırlamalarının kaldırılıp
bankaların nakit tutma zorunluluklarının kaldırıldığı görülmüştür.

Reformların ardından, 1989-1994 yılları arasında ortalama %4 büyüme performansı gösteren
Meksika’nın serbestleşme politikaları açısından iyi bir örnek olduğu düşünülmekteydi. Bunun
yanında enflasyonun 1993’de tek haneli rakamlara inmesi istikrar göstergesi olarak
yorumlanıyordu (Güloğlu ve Altınoğlu, 2002)

ABD’deki faiz hadlerinin düşmesi, ticari serbestleşmelerin ve özelleştirmelerin az gelişmiş
ülkelerde karlı yatırım olanakları sunması, bu ülkelere hızlı bir kısa vadeli sermaye akımına
neden olmuştur. Meksika’daki olumlu tablo bu anlamda sermayeyi çekmiş, ve krizin hemen
öncesinde ülkeye önemli bir sermaye girişi gerçekleşmiştir. Hızlı döviz girişine rağmen
hükümetin nominal döviz kurunun yükselmesini engellemesi, reel döviz kurunun düşmesine
(pesonun reel olarak değer kazanmasına) yol açmıştır.

Döviz kurundaki bu değişim ihracatı cezalandırırken, ithalatı teşvik etmiş ve cari işlemler açığı
hızla artmıştır. 1994 yılında cari işlemler açığı GSMH’nın %8’i düzeyine ulaşmıştır. Sermaye
girişleriyle finanse edilen bu durumun döviz kuru üzerinde baskı yaratmış olmasına rağmen,
ükümet 1994 yılında peso cinsinden borçlarını kısa dönemli dolar cinsinden borçlarla
değiştirme kararı almış böylece vadesi 1995 yılının ilk yarısında dolacak olan dolar cinsinden
borç tutarı 28 milyar dolar olmuştur. ‘Bunların dışında özel sektöre açılan kredilerin hızla
artarken çıpaya dayalı döviz kuru sisteminin devam ettirilmesi, uluslararası faiz oranlarının
özellikle A.B.D’deki faiz oranlarının yükselmesi, politik cinayetlerden dolayı oluşan
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belirsizlikler gibi faktörler Meksika ekonomisine olan güveni oldukça zayıflatmıştır. Özel
sektöre açılan kredilerdeki artışlar bankacılık sisteminde düzenleme ve denetlemenin etkin
olmadığı bir durumda ortaya çıkmıştır. Ayrıca bankalar açtıkları kredilerin kullanım alanlarını
kontrol edebilecek bir mekanizmayi kendi bünyelerinde bulundurmamaktaydılar.’ (Güloğlu ve
Altınoğlu, 2002)

Cari işemler açığının hızla artması
sonucunda yatırımcılar bu açığın uzun süre
sürdürülemeyeceği hissine kapılmışlardır. Meksika vatandaşları devalüasyon beklentisine
kapılarak pesodan dövize-dolara geçmişlerdir. Meksika hükümetinin 20 Aralık 1994 tarihinde
döviz kuru bandını %15 oranında genişletme kararından sonra, pezo beklenenden çok daha hızlı
bir şekilde değer kaybetmeye başlamış, rezervlerin hızla erimesi nedeniyle bu önlemin yetersiz
kalacağı düşünülerek 22 Aralıkta pezo dalgalanmaya bırakılmıştır.

Meksika’nın döviz rezervinin sadece 6 milyar dolar olduğunu ve hükümetin borçlarını
ödeyemeyeceğini düşünen yabancı yatırımcılarda ellerindeki kısa dönemli dolar cinsinden
tahvilleri paraya dönüştürüp bir an önce Meksika’dan çıkma telaşına kapılmışlardır. Sermaye
kaçısı ile patlak veren kriz Meksika’nın ABD’ye ve IMF’ye 25 milyar dolar borçlanmasıyla
aşılabilmiştir. Meksika’daki kriz bölgeye hakim olan güvensizlik nedeniyle “tekila” etkisiyle
diğer Latin Amerika ülkelerine de sıçramış, yatırımcıların özellikle Arjantin, Brezilya,
Filipinler gibi ülkelerden de çekilmelerine ve bölge ülkelerinin borsalarında önemli düşüşlere
neden olmuştur.

11.3.2. 1997 Güney Doğu Asya Krizi

Güney Kore, Malezya, Filipinler, Tayland ve Endonezya’dan oluşan bir grup uzak doğu
ülkesinde 1997’de ortaya çıkan finans krizine Asya Krizi denmiştir. Bankacılık sektörünün
yeterince denetlenmemesinin krizin ortaya çıkmasında etkili olduğu ileri sürülmektedir, bu
anlamda özel sektöre açılan kredilerdeki hızlı artış ve buna paralel olarak özel sektörün
bankalara olan borçlarının artması vurgulanmaktadır. Asya ülkelerinde büyük sanayi
kuruluşlarıyla bankalar ve politikacılar arasında yakın ilişkiler mevcuttu. Mevduata getirilen
garantiler nedeniyle bankalar sorumsuz sekilde krediler açmışlar ve böylece kötükrediler
artmasına neden olurken devletin batan bankaları mutlaka kurtaracağına inanmışlardır.

Krizden hemen önceki yıllarda Endonezya, Güney Kore, Malezya, Filipinler ve Tayland yoğun
sermaye girişleri yaşamıştır. Sermaye girişleri, özellikle de kısa dönemli sermaye hareketleri,
düzensiz finansal serbestleşmeye atfedilebilir. Asya ülkelerindeki ulusal faiz oranlarının,
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uluslararası faiz oranlarından yüksek olması yabancı sermayenin Asya’ya akmasına ve Asya
ülkelerinin kolay borçlanabilmesine neden olmuştur. Sonuçta, Asya bankalarının uluslararası
ödemeler bankası (Bank of International Settlement) nezdindeki yükümlülükleri önemli ölçüde
artışlar göstermiştir . Döviz stoklarının dış borçlara oranı azaldıkça kreditörlerde döviz
rezervlerinin yeterli olmadığı paniği ortaya çıkmıştır.

Kriz cari açığın GSMH’nın %8’i oranında olduğu ve bu yüksek cari açık oranının sermaye
girişi ile finanse edildiği Tayland’da patlak vermiştir. İhracat büyüme hızının ve cari açığın
artacağına ilişkin beklentiler hisse senedi ve döviz piyasalarında aşağıya doğru bir baskı
yaratmış ve bu süreç hükümetin bahtın değer kaybetmesine izin vermiştir. Bahtın değer
kaybetmesi döviz kuru riskine karşı önlem almamış olanların etkilenmesine neden olmuştur
(Ünsal, 2005:528).

Tayland’da ortaya çıkan bu durum yatırımcıların diğer Asya ülkelerindeki mahalli bankalara
ve hisse senedi piyasalarına olan güvenini de sarsarak bölgeden sermaye kaçısına neden
olmuştur. Bankalar ve firmalar döviz kuru riskine karşı korunmak için döviz satın almışlar ve
ulusal paraların ortalama %50 gibi yüksek oranlarda değer kaybına yol açmışlardır.

11.3.3. Rusya ve Brezilya Krizleri

Asya Krizi’ni 1998 Rusya krizi izlemiştir.Kronik bütçe açıkları veren Rusya bu açıkları iç-dış
borçlanmayla karşılamaktaydı ve Ruble aşırı değerli bir durumdaydı. IMF’den borç alan
Rusya’nın, koşulları yerine getirememesi güven kırıcı olmuş uluslararası yatırımcıların
portföylerindeki tahvil ve hisse senetlerini satarak ülke dışına çıkmalarına, Ruslar’ın ise
paralarını dövize çevirmelerine yol açmıştır. İkinci borç talebinin red edilmesi yatırımcıların
Rusya’da kalan varlıklarını trajik rakamlarla elden çıkararak kaçışlarına neden olmuştur. Kriz,
uluslararası yatırımcıların benzer şekilde Brezilya’daki fonlarını da ABD’ye kaydırmak
istemeleriyle Brezilya’ya sıçramıştır. Sabit kur sistemi uygulayan Brezilya IMF’den borç almış
ancak sermaye çıkışının önünü alamamıştır. Hükümet Ocak 1999’da realin serbest
dalgalanmasını kabul etmek zorunda kalmıştır. Bankacılık sektöründeki denetimlerin sıkı
olması sayesinde Brezilya’dan sermaye çıkışı bir bankacılık krizine dönüşmemiştir. (Ünsal,
2005, s.529)

11.4. KRİZLERDEN ÇIKARILACAK DERSLER
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"Gerek 1980’li yıllarda Latin Amerika ülkelerindeki, gerekse 1990’li yıllarda Meksika ve
Güney Doğu Asya’da ve son olarak Türkiye’deki krizler, finansal sistemin kırılgan oldugu
ülkelerde döviz kuru çıpası uygulamasının spekülatif ataklara karşı sürdürülmesinin oldukça
zor olduğunu göstermiştir. Faiz oranlarını yükselterek döviz talebini bastırma çabalarının
finansal sisteme çok büyük zararlar verdiği ve krize neden olduğu incelenen krizlerden
çıkarılması gereken önemli derslerden birisidir.

Ayrıca döviz kuru çıpası ulusal para için istikrar unsuru olarak görülmeye başlandığında, döviz
cinsinden borçlanmayı ve yüksek oranlarda döviz kuru riski almayı teşvik etmektedir. Döviz
kuru çıpaya bağlanınca yatırımcılar konvertibilite garantisinin uluslararası rezervlerle sınırlı
olduğunu ve ülkenin dışarıdan borçlanabildiği müddetçe kur politikasını sürdürebileceğini
bilmektedirler. Bu durumda, döviz kuru rejiminin sürdürebilirliğine olan güven azalmaya
başlayınca, ülkeye kısa vadeli spekülatif amaçlı sermaye girişi hızlanmaktadır. Merkez
bankasının sterilizasyona gitmemesi durumunda ülkeye giren yabancı sermaye, tüketim ve
ithalatta büyük artışlara neden olarak ödemeler dengesini olumsuz etkileyebilmektedir.

İncelenen ülkelerde görülen ortak noktalardan bazıları ulusal paraların reel anlamda aşırı değer
kazanmaları, kısa vadeli dış borçların artması, cari işlemler dengesinin önemli ölçülerde
bozulmasıdır. Bütün bunlar döviz kurları üzerindeki baskıyı arttırarak devalüasyon beklentisine
neden olmaktadırlar. Kısa dönemli dış borçların döviz rezervlerine oranı yükselmeye
başlayınca ve ihracatta rekabet gücü zayıfladığında, izlenen doviz kuru rejimini devam ettirmek
imkansız hale gelmektedir. (Güloğlu ve Altınoğlu, 2002).
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

1.

Finansal serbestleşme ne demektir?

2.

Finansal serbestleşme ile finansal krizlere açık olma arasında nasıl bir ilişki vardır?

3.

Meksika Krizinin nedenlerini açıklayınız

4.

Asya Krizi’nde bankacılık sektörünün rolü ne olmuştur?

5.

Krizlerden çıkarılan dersler nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Finansal serbestleşme ve uygulanan döviz kurları son 40 yılın en çok tartışılan konusu
olan finansal krizleri beraberinde getirmiştir. Bu bölümde finansal serbetsleşmenin ne olduğu,
ülkelerin uyguladıkları döviz kuru rejimleri ve yaşanan belli başlı finans krizleri ele alınarak,
ortak noktalar ve doğru politikalar tartışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi finansal serbestleşme sürecini tarif eden uygulamalar arasında
sayılamaz?
A) Faiz kontrollerinin kalkması zorunlu rezervlerin azaltılması
B) piyasaya giriş-çıkışın kolaylaştırılması
C) yerli paranın konvertibilitesi
D) sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi
E) sermaye giriş çıkışlarının vergilendirilmesi
2. Merkez Bankası’nın döviz piyasasına müdahale etmediği döviz kuru aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Tam Dolarizasyon
B) Yönlendirilmiş Sabit Aralık
C) Serbest Dalgalanma
D) Kaygan Aralık
E) Gözetimli Dalgalanma
3. Aşağıdakilerden hangisi serbest dalgalanan döviz kuru sisteminin avantajlarından
değildir?
A) Döviz kurlarında aşırı dalgalanmayı önler
B) Yüksek düzeyde rezerv birikimine ihtiyaç yoktur
C) Ülke parasının aşırı değer kazanmasını önler
D) Belirsizlikleri azaltarak makro ekonomik disiplin sağlar.
E) Döviz kuru dalgalanmaları kaynak dağılımını olumsuz etkiler.
4. En katı sabit döviz kuru sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tam Dolarizasyon
B) Yönlendirilmiş Sabit Aralık
C) Serbest Dalgalanma
D) Kaygan Aralık
E) Gözetimli Dalgalanma
5. Asya Finans Krizi ne zaman ortaya çıkmıştır?
A) 1972
B) 1973
C) 1980
D) 1979
E) 1997
6. Aşağıdakilerden hangisi Asya Krizi’nden derinden etkilenen ülkelerden biri değildir?
A) Güney Kore
B) Malezya
C) Filipinler
D) Tayland
E) Kuzey Kore
7. Asya Krizi hangi ülkede patlak vermiştir? Kriz cari açığın GSMH’nın %8’i oranında
olduğu ve bu yüksek cari açık oranının sermaye girişi ile finanse edildiği Tayland’da
patlak vermiştir.
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A) Güney Kore
B) Malezya
C) Filipinler
D) Tayland
E) Kuzey Kore
8. Meksika’daki kriz bölgeye hakim olan güvensizlik nedeniyle ……….. diğer Latin
Amerika ülkelerine de sıçramış, yatırımcıların özellikle Arjantin, Brezilya, Filipinler
gibi ülkelerden de çekilmelerine ve bölge ülkelerinin borsalarında önemli düşüşlere
neden olmuştur.
9. Asya Krizi’nin ardından ortaya çıkan Brezilya krizinde, Brezilya IMF’den borç almış
ancak sermaye çıkışının önünü alamamıştır. Hükümet Ocak 1999’da
realin………………………kabul etmek zorunda kalmıştır.
10. Finansal serbestleşme ekonominin dengesi açısından sarsıcı olabilecek olan
.........................................da artmasını beraberinde getirmiştir.
Cevap Anahtarı
1-E, 2-C, 3-B, 4-A, 5-E, 6-E, 7-D, 8-Tekila etkisi,9-serbest dalgalanmasını ,10-kısa
süreli sermaye akımlarının
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12. TÜRKİYE’DE FİNANSAL SERBESTLEŞME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Türkiye’de finansal serbestleşme öncesi politikalar ve gelişmeler
12.2. Finansal serbestleşmenin teorik zemini
12.3. Türkiye’nin finansal serbestleşme aşamaları ve finansal serbestleşmenin
temel ekonomik göstergelere yansıması ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar

Finansal Serbestleşme, 24 Ocak Kararları, Sermaye Hesabının Serbestleştirilmesi

234

Giriş

Türkiye’nin dünya finans sistemine entegrasyon sürecinin ele alındığı bu bölümde,
öncelikle liberalizasyon öncesi süreç ele alınacaktır. Liberalizasyon sürecine geçişi belirleyen
gelişmeler ve liberalizasyon politikalarına altyapı teşkil eden piyasa serbestisi görüşüne dayalı
teorik arka plan tanıtılacaktır. Türkiye’nin finansal serbestleşme yolunda attığı adımlar ve
finansal serbestleşme politikaların makro ekonomik göstergelere yansıması tartışılacaktır.
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12.1. FİNANSAL SERBESTLEŞME ÖNCESİ DÖNEM

1980 sonrasında gerçekleşen finansal serbestleşme öncesi dönemde ithal ikameci sanayileşme
modeli uygulanmaktaydı. Devletin sanayileşme sürecinde aktif olarak yer aldığı ve yerli sanayii
kolladığı ithal ikameci sanayileşme modeli Cumhuriyet’in ilk yıllarından bu yana uygulanan
devletçilik politikalarının uzantısıydı.

1933 yılında uygulanmaya başlanılan, hızlı kalkınmanın ve sermaye birikiminin devlet eliyle
oluşturulmasını öngören devletçilik, 1929 Dünya Ekonomik Buhranından çıkış yolu arayan
Türkiye’nin özel koşullarında doğmuş ve uygulanmış bir sermaye birikim modelidir. İkinci
Dünya Savaşı döneminde planlanan politikaların uygulanması güçleşmiş, devletçilik 1950’lerin
ilk yarısındaki kısa bir ara dışında 1960’lara kadar uygulanmıştır. 1960 yılında Devlet Planlama
Teşkilatının (DPT) kurulmasıyla, ithal ikamesine dayanan sanayileşme (İİS) politikaları,
1963’ten itibaren Beş Yıllık Kalkınma Planları (BYKP) çerçevesinde uygulanmıştır. İİS ile,
yerli sanayi dışarıya karşı korunarak sermaye birikimi desteklenmiştir. Kamu müdahaleciliği
dönemin temel özelliği olmuştur. 1960’larda hızlı büyüme ve sanayileşme gerçekleşmiştir
ancak 1970’lerin ikinci yarısından itibaren dış ödeme güçlükleri ve döviz darboğazları
oluşmaya başlamıştır.

1973 yılında petrol fiyatlarındaki artış ve petrol krizi dünya ekonomisi genelinde bir daralmaya
sebep olmuş; ihracatı olumsuz etkileyerek dış açıkların artmasına neden olmuştur. Türkiye
dönem hükümeti kriz döneminde genişletici maliye politikası uygulamaya devam etmiştir, ve
uygulanan politikalar enflasyonun artmasına ve sabit kur politikasının uygulandığı bu dönemde
kurun değerlenmesi baskısına neden olmuştur. ‘Özetle, Türkiye’de özellikle petrol
fiyatlarındaki artış, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın neden olduğu ambargo, içeride uygulanan
genişletici maliye politikaları sonucu artan enflasyon ve değerlenen TL, ödemeler bilançosu
üzerinde olumsuz etkilere yol açmıştır’ (Ağır, 2010: 49) Türkiye borçlanarak döviz darboğazını
atlatmak istemiştir, ancak kriz koşulları nedeniyle kredi bulmakta zorlanmış ve yüksek faizli
kısa vadeli borçlanarak dış borçların ödemeler dengesindeki yükünü arttırmıştır. Ayrıca kısa
vadeli borçlanma enflasyonist baskı yaratmış, enflasyonun artması ise krize götüren bir sarmal
yaratmıştır. Nominal faizlerin yetkili otoriteler tarafından belirlenmesi nedeniyle enflasyonun
artması 1970’lerin sonlarında reel faizlerin negatif olmasıyla sonuçlanmıştır. Reel fazilerin
negatif olması ise tasarrufları olumsuz etkiler. Bu dönemde ‘Sermaye piyasalarının
bulunmadığı ve finansal sistemin tamamının neredeyse bankacılık sektöründen oluştuğu bir
finansal sektör bulunmakta, kamu ve özel sektör ticari bankalarının, finansal piyasaların temel
işlevlerini yerine getiren kurumlar olduğu görülmektedir.’ (Ağır, 2010;51) İİS modelinde
yabancı bankaların faaliyette bulunmaları ve şube açmaları yasaklanmıştır.
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Özetle, ‘Denetimli faiz politikaları, gelişmemiş sermaye piyasaları, dış borçlanmanın zorluğu
nedeniyle kamu açıkları, merkez bankası kaynakları ile karşılanmaya çalışılmıştır. Ayrıca
finansal piyasalarda gerçekleştirilen işlemler ve buradan elde edilen gelirler daha fazla
vergilendirilmiş, aracılık hizmetinin maliyeti ise yüksek seviyelerde gerçekleşmiştir.
Disponibilite ve zorunlu karşılık oranları göreli olarak yüksek olduğundan, özel sektöre
verilebilecek kredi varlığını sınırlandırıcı bir rol oynamıştır. Bütün bunlar finansal sektörün
temel fonksiyonlarını etkin bir şekilde yerine getirmesini engellemiştir.’ (Ağır, 2010: 51).

12.2. FİNANSAL SERBESTLEŞME

12.2.1. FİNANSAL SERBESTLEŞMENİN TEORİK ARKA PLANI

Ekonomik sistemin ve bunun içinde finans sisteminin devlet müdahalesi ile düzenlenmesine
regüle edilmesi denmektedir. Bu anlamda ‘regülasyon: ekonomik yapıdaki ele alınan sektöre
ilişkin faaliyet kurallarının konulması, kontrol ve sınırlamaların empoze edilmesidir. Bu
çerçevede finansal regülasyon, düzenleyici otoritenin, finansal ajanların kararlarına ve
davranışlarına kendi sosyal amaç fonksiyonunu maksimize etmek için getirdiği kurallar ve
kısıtlamalar olarak tanımlanabilir.’

Neoklasik iktisatçılar serbest piyasa ekonomisi prensiplerini savunmakta, piyasaya yapılan her
türlü müdahalenin fiyat mekanizmasının işleyişini zedeleyerek nispi fiyat oluşumunun
değişimine ve kararların yanlış fiyat sinyallerine göre oluşmasına neden olacağı düşüncesini
savunur. Buna göre, bu durum ekonomideki kaynak dağılımının etkinliğini zedeleyecektir.

Finansal sistemde devlet müdahalesi anlamına gelen finansal regülasyon uygulamalarına
baskılama politikaları da denmektedir. Henüz kalkınmasını gerçekleştirememiş gelişmekte olan
ülkeler, kalkınmanın başlangıç aşamalarında, özel kesim henüz olgunlaşmadığı için kamuya
ağırlık vererek bu açığı kapamaya çalışırlar.

‘Gelişmekte olan ülkelerde, devlet 6 şekilde finansal piyasalara baskılama uygulamaktadır.
Bunlar;
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• Kredi tayınlaması (Selektif),
• Faiz oranlarına baskı,
• Finansal sektöre girecek yeni kurumlar düzenleme,
• Banka işlemlerine müdahale,
• Finansal kurumların sahipliğine müdahale,
• Piyasada borçlanma şartlarına müdahalelerdir.

Normal olarak, finansal baskılama uygulayan az gelişmiş ülkelerde, faiz oranları düşük olup
tasarrufları tetikler nitelikte değildir ve ayrıca dövizle işlem yapılamadığından borçlanma
maliyeti yüksektir. Artan oranda uluslararasılaşma ve finansal piyasaların global entegrasyonu,
gelişmekte olan ülkelerin rekabet etme ve sermaye hareketlerini ülkelerine çekebilmek için
finansal baskılama teorilerini bırakıp finansal piyasalarının liberalizasyona gitmelerini zorunlu
kılmıştır.’

Neo-Klasik Mc Kinnon-Shaw hipotezi, finansal olarak dışa açılan gelişmekte olan üllkelerin
finansal derinliğe kavuşacaklarını, finansal araçların çeşitleneceğini, tasarruf ve yatırımların
artarak ekonomik büyüme sağlayacağını düşünüyorlardı. Bu düşüncenin temelini oluşturan
ödünç verilebilir fonlar teorisine göre, sermaye hareketleri üzerindeki kısıtlamaların
kaldırılması ile sermayenin görece bol ama getirisinin az olduğu yerden, sermayenin kıt fakat
getirisinin yüksek olduğu ülkelere akarak buralardaki finansal derinliğin artmasına ve sermaye
ihtiyacının karşılanacağı savunulmaktadır. Bu serbestinin sonucunda ülkeler arası faiz oranları
eşitlenme eğilimine girecek ve iç tasarrufları yetersiz gelişmekte olan ülkelere sermaye akmış
olacaktır. Böylece sermaye yetersizliği nedeniyle kalkınmasını gerçekleştirememe kısır
döngüsüne hapsolmuş ülkelerin bu sarmalı kırma şanslarının doğması beklenmiştir (Shaw,
1973)

‘Liberalizasyon sürecinde sermaye hareketlerinin serbestleşmesini savunan görüşe göre
finansal gelişmenin iç tasarruflara ve ekonomik büyümeye katkıda bulunması dört nedene bağlı
olarak gerçekleşir:
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a) Finansal piyasalar geliştikçe küçük tasarrufçular sistemin içine çekilir.
b) Tasarrufçular daha geniş ve çeşitli tasarruf araçlarına sahip olabilirler.
c) Finansal piyasaların gelişmesi tasarrufların bireylerden özel sektöre, yavaş büyüyen
sektörlerden hızlı büyüyen sektörlere kaymasına olanak sağlar.
d) Finansal piyasaların gelişimi üretim sürecinde uzmanlaşmayı, girşimciliği ve yeni
teknolojilere uyumu kolaylaştırır. ‘ (Atamtürk, 2007:77).

Ulusal finansal piyasaların liberalizasyonu üç şekilde gerçekleştirilebilir;
‘1. Ülke vatandaşlarının uluslararası piyasadan borçlanmaları ve yabancılarında yurtiçi finansal
piyasalarda yatırım yapmasını mümkün olması
2. Ülke vatandaşlarının yurt dışına sermaye transferine ve yurtdışında finansal piyasalarda
yabancı finansal varlık tutmaları, yabancılarında yurt içi finansal piyasalardan borçlanması ve
varlık ihraç edebilmesine imkan sağlanması
3. Ülke vatandaşlarının yabancı parayla borç-yatırım ilişkisine girmesi, örneğin bankalarda
döviz tevdiat hesabı açmaları ve döviz kredisi kullanmasıdır.’ (Mangır, 2006: 462)

Özetle, finansal liberalizasyon, ulusal ekonomilerde yerli ve yabancı sermayenin karşılaştığı
uygulamalar arasındaki farkın ortadan kaldırılarak eşitlenmesi ve sermaye hareketlerinin
ülkeler arasında serbestçe dolaşımını engelleyen uygulamların ortadan kaldırılmasıdır.

12.2.2. 24 Ocak Kararları-Serbestleşme Politikalarına Geçiş

Türkiye 1970’lerin sonunda girdiği ödemeler dengesi kaynaklı krizden çıkmak için 24 Ocak
1980’de IMF destekli bir istikrar programını uygulamıştır. 24 ocak kararları olarak da bilinen
bu politika reformu en genel haliyle kalkınma politikasının İİS’den İhracata Dayalı
Sanayileşme Politikası’na dönüşmüştür. Bu temel politika değişimi 12 Eylül 1980 darbesi
sonrasında toplumsal muhalefetin sesinin kısıldığı dönemde rahatlıkla hayata geçirilebilmiştir.
24 Ocak 1980 istikrar programı öncelikle hedefleri döviz darboğazına çözüm bulmak,
enflasyon hızını düşürmek ve ihracat artışı sayesinde büyüme hızının yükseltilmesidir. Temel
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dinamiğin rekabet olması gerektiği düşüncesine dayanan serbestleşme sürecinde ekonomide
devlet müdahalesinin en aza indirilmesi hedeflenmiştir. 24 Ocak kararlarının sunduğu
politikalar çerçevesinde: fiyat kontrollerinin ve sübvansiyonların kaldırılması, kamunun
ekonomideki rolünün azaltılması, özel sektörün rolünün artırılması, özel yatırım ve tasarrufların
uyarılması, dış ticaretin serbestleştirilmesi, gümrük vergilerinin azaltılması, sermaye
girişlerinin kolaylaştırılması, özelleştirmelerin gerçekleştirilmesi ve vergi sisteminin reformdan
geçirilmesi hedeflenmiştir.
Uygulanan politikaların da etkisiyle yüzde yüzün üzerinde olan enflasyon, ilerleyen yıllarda
(1981-1984) ortalama yüzde 30 civarına gerilemiştir. Uluslararası piyasalardan sağlanan
kredilerle dış finansman sorunu aşılmaya çalışılmış, üretim miktarı kapasite kullanım
oranlarının arttırılmasıyla yükseltilmiştir. Tablo 1’de görüldüğü üzere uygulanan politikalar ilk
yıllarda kısmen başarılı olmuştur. Özellikle dış ticaret hacminde önemli artışlar kaydedilmiştir.
TL’nin devalüe edilmesi, ihracatı artırırken ithalatı azaltmış ve dış ticaret açığı ve cari açık
kontrol altına alınmıştır. Öte yandan, iç borç stoğu artmaya başlamıştır. Yabancı doğrudan
yaırımlari artış dikkatleri çekmektedir. Yabancı doğrudan yatırımlarda da özellikle 80’lerin
ikinci yarısında artış başlanmıştır.

12.2.3. FİNANSAL SERBESTLEŞME 1980-1989

Finans sektöründe özellikle bankacılıkta bir dizi reform yapılmış ve finansal piyasalar
serbestleştirilmiştir:

• 1980: Hisse senedi piyasası üzerindeki fiyat kontrolleri kaldırılmıştır.
• 1980: Faiz hadleri üzerindeki kısıtlamalar kaldırılmıştır.
• 1981: İthal ikameci dönem sona ermiştir.
• 1982: Sermaye piyasası kurulmuştur.
• 1984: Döviz kuru işlemlerine izin verilmiştir.
• 1985: Banka kanunu yürürlüğe girmiştir.
• 1986: İnterbank para kurulu açılmıştır.
• 1987: Açık piyasa işlemleri başlamıştır.
• 1988: Efektif döviz piyasası kurulmuştur.
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• 1989: Altın piyasası kurulmuştur.
• 1989: Sermaye hareketleri üzerindeki sınırlamalar kaldırmıştır

Ayrıca 5,


TCMB, bankacılık sektörünün gelişmesi ve derinleşmesine katkıda bulunmak ve
finansal politikaları etkin bir şekilde uygulayabilmek amacıyla çeşitli kurumsal
yenilikleri bankacılık sistemine sunmuştur.



Bankacılık sektöründe oluşabilecek risklere karşı mevduat sahiplerini güvence
altına almak ve bankacılık sisteminde güven unsurunu sağlamlaştırmak amacıyla
1983 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kurulmuştur.



1986’da Merkez Bankası’nda Bankaları Gözetim Müdürlüğü oluşturularak Merkez
Bankasının bankacılık sektörü üzerindeki gözetim ve denetim yetkileri artırılmıştır.



Ayrıca sektöre yerli ve yabancı bankaların girişlerine izin verilmiş ve bu bağlamda
1980’den sonra artan bir sayıda finansal sisteme yabancı bankaların giriş yapmaya
başladığı görülmüştür. Bunun doğal sonucu olarak banka sayılarında bir artış
gözlenmiş ve bankacılık sisteminde etkinlik artmıştır.



1981’de Sermaye piyasası kanununun çıkartılması ile kurumsal anlamda gelişmeler
sağlanmıştır.



Bu doğrultuda 1983 yılında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve 1986 da İstanbul
Menkul Kıymetler Borsasının (İMKB) faaliyetlere başlaması ve çeşitli finansal
araçların hızlı bir şekilde gelişmesi ile tasarruf sahiplerinin tasarruflarını
değerlendirebileceği alternatifler artmıştır.



1986 yılı ile birlikte TCMB bünyesinde, atıl tasarrufların mali sisteme girişini
hızlandırmak, alternatif yatırım olanaklarını genişletmek, finansal piyasalarda
fiyatların serbestçe oluşumunu sağlayabilmek ve bankaların fon yönetimini
kurmalarını oluşturabilmek amacıyla para piyasasının çeşitli alt piyasaları
(bankalararası para piyasası (1986), açık piyasa işlemleri (1987), döviz piyasası
(1988) ve altın piyasası (1989)) faaliyete geçirilmiştir



Liberalizasyon sürecindeki önemli adımlardan bir tanesi, döviz kurlarının piyasa
koşullarında belirlenebilmesine yardımcı olabilmek amacıyla Eylül 1988’de TCMB
bünyesinde Bankalararası Döviz ve Efektif Piyasalarının kurulmuş olmasıdır. Döviz
kurlarının piyasa arz ve talebine göre belirlenmesi, bankacılık sektörünün döviz
rezervleri yönetimini daha etkin hale getirmiştir. Diğer taraftan bu uygulamayla,

5

Ağır (2010): 57-58‘den alınmıştır.
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TCMB’nin para, döviz kuru ve faiz oranı politikasını yürütmesine olanak sağlayan,
operasyonel yapı da tamamlamıştır. Döviz piyasasının faaliyete geçirilmesiyle
birlikte, mevduat faiz oranlarını liberalize etmek için zorunlu alt yapı da
tamamlanmış ve hemen ardından Ekim 1988’de mevduat faizleri yeniden serbest
bırakılmıştır Kambiyo rejiminin liberalizasyonu için uygulamalar izleyen yıllarda
da devam etmiştir.’ (Ağır, 2010:57-58)

Tablo 1: Makroekonomik Göstergeler, 1985-1989

Kaynak: Ağır (2010): 56

Tablo 1’de de görüldüğü üzere, uygulanan politikalar yabancı sermaye girişlerini, doğrudan
yatırımları ve portföy yatırımlarını arttırmıştır. Doğrudan yatırımlar, 1985-89 arasında 7 kat;
portföy yatırımları şeklindeki yabancı sermaye ise 1989 yılında yaklaşık 1,5 Milyar $’a
ulaşmıştır. Bu gelişmeler sayesinde döviz darboğazı aşılmış dış borçlar ödemeleri
gerçekleştirilmiştir.
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12.3. Sermaye Hesabının Serbestleştirilmesi: 1989 Sonrası

Finansal serbestleşmenin tamamlandığı yıl olarak kabul edilen 1989 verilerine bakıldığında
enflasyon yüzde 63,3 ve büyüme oranının ise yüzde 1,6 olduğu görülmektedir. İhracat düşerken
ithalat önemli ölçüde artmış ve sonuç dış ticaret açığının büyümesi olmuştur (4,3 Milyar $).
Tasarruf ve yatırımın gelire oranlarında düşüş yaşanmış, dış borçlanmadaki artışla birlikte
ekonominin döviz ihtiyacı da büyümüştür. Bu olumsuz göstergeler devalüasyon beklentisini ve
onunla birlikte enflayon artışı beklentisini doğurmuş, sonuç ise reel fazi hadleri negatif
olmuştur (Tablo 2). Devalüasyon beklentisiyle birlikte reel faiz oranlarının durumu, TL’den
kaçışa neden olmuş. Sermaye kaçısı Türkiye’yi1988-1989 stagflasyonuna sürüklemiştir.

Şubat 1989’da döviz girişini teşvik etmek için önlemler alınmış, ithalatın kısılmasına karar
verilmiştir. Yabancı kaynak kullanımını kolaylaştırmak adına iç ve dış faiz oranları arasındaki
marj yükseltilmeye çalışılmış yani yabancı sermaye girişi yüksek faizlerle teşvik edilmek
istenmiştir. Yaşanan bu durum finansal liberalleşmeyle birlikte yanlış faiz politikalarının
sistemi kolayca krize taşıyacağını göstermiştir (Ağır: 2010).

1989 Stagflasyonu; finansal liberalleşmenin bir sonraki aşamasını gerçekleştirilmesini
beraberinde getirmiştir. Ağustos 1989’da ödemeler dengesinde sermaye hareketleri 32 Sayılı
Kararname ile bütünüyle serbestleştirilmiş, kambiyo rejiminde liberalizasyon arttırılmıştır.
Buna göre; yurt içi yerleşiklerin dövizle ilgili işlemlerinde serbestlik getirilmiş, yurt dışı
yerleşiklerin, Türkiye’deki menkul kıymet, devlet tahvili ve hazine bonosu alıp satabilmelerine
izin verilmiş, bu menkul kıymetlerin karlarını ve ana paralarını sermaye piyasası kanununa göre
faaliyet gösteren finansal kurumlar aracılığıyla yurt dışına transferi ve satışına izin verilmiş,
yurt içi yerleşiklerin de yurt dışında aynı faaliyetleri yapabilmeleri serbestleştirilmiştir. (Ağır,
2010: 59)

Finansal serbestleşme ve uygulanan kur politikaları bir çok ülkeyi spekülasyona ve finansal
krizlere açık hale gitrmiştir. Geçtiğimiz hafta konuştuğumuz küresel ve yabancı ülkelerde
ortaya çıkan finans krizlerinden sonra önümüzdeki hafta Türkiye’nin döviz kuru rejimlerini ve
finansal krizlerini konuşacağız.

Tablo 2: Makroekonomik göstergeler 1990-1995
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Kaynak: Ağır, 2010: 62.

Uygulamalar
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Uygulama Soruları

Soru1 : Finansal serbestleşme öncesinde uygulanan devletçilik ve ithal ikameci sanayileşme
modeli politikalarını anahatlarıyla açıklayınız.
Soru 2: Finansal regülasyon ne demektir, neoklasik iktisatçılar tarafından nasıl
eleştirilmektedir?
Soru 3: Finansal deregülasyon ne demektir, ne gibi politikalarla ile geröekleştirilir?
Soru 4: Türkiye’de finansal liberalizaston reformlarını anahatlarıyla yazınız.
Soru 5: 1985-1989 makroekonomik göstergeler uygulanan reformların başarılı olup olmadığı
açısından nasıl bir tablo çizmektedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1980 sonrası yaşanan dışa açılma sürecinin bir ayağını da finansal serbestleşme
oluşturmuştur. Türkiye 1980’le birlikte aldığı finansal serbestleşme kararının ardından bir dizi
deregülasyon politikasını hayata geçirerek neoklasik beklentiler doğrultusunda finans
piyasasını serbestleştirmiştir. Ne var ki sonuç krize açık ve kırılgan bir büyüme yapısı olmuştur.
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Bölüm Soruları
1.

Aşağıdakilerden hangisi, 1980 sonrasında uygulanan serbestleşme politikaları
öncesinde uygulanan makro politika çerçevesini yansıtmaz?
A) İthal ikameci sanayileşme modeli uygulanmaktaydı.
B) Devlet sanayileşme sürecinde aktif olarak yer almaktaydı.
C) Kamu kurumları özelleştirildi.
D) Yerli sanayii korunmaktaydı.
E) Devletçilik politikalarının uzantısında politikalar uygulanmıştır.

2. Aşağıdakilerden hangisi finansal regülasyon politikalarından değildir?
A) Kredi tayınlaması (Selektif)
B) Banka işlemlerine müdahale
C) Finansal sektöre girecek yeni kurumlar düzenleme
D) Mevduat ve kredi faiz oranlarının serbestleştirilmesi
E) Finansal kurumların sahipliğine müdahale,
3.Ödünç verilebilir fonlar teorisine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)sermaye hareketleri üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması ile sermayenin görece
bol ama getirisinin az olduğu yerden, sermayenin kıt fakat getirisinin yüksek olduğu
ülkelere akar.
B) Sermaye gittiği ülkelerdeki akarak buralardaki finansal derinliği olumsuz etkiler.
C) Dışa açık ekonomiler, sabit sermaye yatırımlarını kaybederler.
D) Devletin sermaye akımlarını kontrol etmemesi, dış ticaret dengesini olumsuz
etkiler.
E) Devletin sermaye akımlarını kontrol etmemesi, dış ticaret dengesini etkilemez.
4. Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak kararları çerçevesinde uygulanan politikalardan
değildir?
A) fiyat kontrollerinin ve sübvansiyonların kaldırılması,
B) kamunun ekonomideki rolünün azaltılması,
C) özel sektörün rolünün artırılması,
D) özel yatırım ve tasarrufların uyarılması,
E) yerli sanayinin korunması
5.1980 Ssonrasında uygulanan politikaların da etkisiyle yüzde yüzün üzerinde olan
enflasyon, ilerleyen yıllarda (1981-1984) ortalama yüzde ...........civarına gerilemiştir.
A) 25
B) 30
C) 35
D) 40
E) 45
6. Hisse senedi piyasası üzerindeki fiyat kontrolleri ne zaman kaldırılmıştır.
A) 1979
B) 1980
C) 1982
D) 1985
E) 1989
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7. Sermaye hareketleri üzerindeki sınırlamalar kaldırılarak finansal serbestleşme......yılunda
tamamlanmıştır.
A)
B)
C)
D)
E)

1979
1980
1982
1985
1989

8. Sermaye piyasası ............yılında kurulmuştur.
9. Finansal serbestleşmenin tamamlandığı yıl olarak kabul edilen 1989 verilerine bakıldığında
enflasyon yüzde .......... ve büyüme oranının ise yüzde ..............olduğu görülmektedir.
10.Uygulanan finansal serbestleşme politikalarının son aşamasının tamamlandığı 1989 yılı
itibariyle ihracat düşerken ithalat önemli ölçüde artmış ve sonuç dış ticaret açığının büyümesi
olmuştur (4,3 Milyar $). Tasarruf ve yatırımın gelire oranlarında düşüş yaşanmış, dış
borçlanmadaki artışla birlikte ekonominin döviz ihtiyacı da büyümüştür. Bu olumsuz
göstergeler devalüasyon beklentisini ve onunla birlikte enflayon artışı beklentisini doğurmuş,
sonuç ise reel fazi hadleri negatif olmuştur. Devalüasyon beklentisiyle birlikte reel faiz
oranlarının durumu, TL’den kaçışa neden olmuş. Sermaye kaçısı Türkiye’yi............
sürüklemiştir.
Cevap Anahtarı
1-C, 2-D, 3-A, 4-E, 5-B, 6-B, 7-B, 8-1982, 9-63,3 ve 1,6, , 10-1989 Stagflasyonuna
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13. TÜRKİYE’NİN FİNANSAL KRİZLERİ (1994 VE 2000-01)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1.Türkiye’nin finansal serbestleşmesini ardından yaşadığı krizlerden ve
daralma dönemlerinden en önemlileri olan 1994 krizi ve 2000-2001 krizi ele alınmıştır.
13.2. 1994 Krizinin nedenleri ve gelişimi ekonomi kuramları çerçevesinde
değerlendirilmiş krizlere cevaben ortaya konan istikrar tedbirlerine yer verilmiştir.
13.3. 2000-2001 Krizinin nedenleri ve gelişimi ekonomi kuramları çerçevesinde
değerlendirilmiş krizlere cevaben ortaya konan istikrar tedbirlerine yer verilmiştir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar

Finansal Kriz, 1994 Krizi, 2000 ve 2001 Krizi, Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı, 5 Nisan
Tedbirleri
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Giriş
Bu bölümde finansal serbestleşme sonrası Türkiye ekonomisinin krizlere açık yapısı ve
sistemik olarak ortaya çıkan finansal krizler ele alınacaktır. Bu anlamda önce 1994 Krizi daha
sonra ise 2000 ve 2001 krizlerinin önceleyen koşullar, krizlerin nasıl geliştiği, hangi tür krizler
olarak değerlendirildiği ve krizlerden çıkış politikaları tartışılmaktadır.
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13.1. 1994 KRİZİ

13.1.1.KRİZİN ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ

Finansal serbestleşmenin ardından (1989) ödemeler bilançosu açıkları giderek artmış, 1993’de
en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Cari açık da 1993 yılında 6,4 Milyar $’a kadar çıkmıştır. İhracat
1992’den 1993’e yüzde 4,3; ithalat ise yüzde 28,7 artmıştır. 1993 yılında dış borçların
artmasındaki önemli faktörlerden birisi de bu aşırı tüketim ve ithalat olmuştur. 1989 sonrasında
uygulanan yüksek faiz ve ithalatı teşvik politikaları ve ihracatı olumsuz etkileyen aşırı değerli
kur politikası, kısa vadeli yabancı sermaye girişine dayanan borçlanma ithal mallardaki fiyat
istikrarının ithalatı özendirmesi gibi etkenler Türkiye’yi krize sürüklemiştir. (Ağır, 2010:62).

Yurt içi faizler yurt dışı faizlere oranla yüksek tutularak, literatürde sıcak para olarak bilinen
kısa vadeli sermaye ülkeye çekilmek istenmiştir. Türkiye’nin büyümesi bir hayli düzensiz olan
kısa vadeli sermaye akışlarına dayanmış, uzun vadeli ve istikrarlı bir büyüme sağlayabilecek
yabancı sermaye akımı, doğrudan yabancı yatırımlar ise düşük seviyelerde kalmıştır. (Alper ve
Öniş, 2001: 210). İç borçlanmayla birlikte TCMB kaynakları kullanılmış, ekonomideki likidite
artışı döviz kurlarını arttırarak TL’ye olan güvenin sarsılmasına neden olmuşturSermaye
girişleri sonucu TL’nin değeri artmış; 1990 yılında $ karşısında TL’nin değeri 2608’iken, 1994
yılına kadar sırasıyla, 4171, 6872, 10984 ve 29608’e yükselmiştir.

BDDK raporunda Ağır krizin ortaya çıkışını aşağıdaki gibi tarif etmektedir:
‘1991 yılında 714 Milyon $ olan portföy yatırımları 1992 yılında 3 Milyar $’ı 1993 yılında ise
4,4 Milyar $’ı aşmıştır. Bu gelişme portföy hareketlerinden bekleneni vermemiş spekülatif
eğilimleri kamçılamıştır. Hükümet portföy yatırımlarını yavaşlatmak ve döviz kurunu arttırmak
için faiz oranlarını düşürmeyi denemiştir. 1993 yılının ikinci yarısından sonra özel sektörden
gelen baskılarla faiz oranlarının düşürülmesi, döviz kurunun yükselmesine ve sıcak paranın yurt
dışına gitmesine yol açarak 1994 krizini hazırlayan önemli etkenlerden biri olmuştur’(Ağır,
2010:63)

Bütün bu olumsuz gelişmelerin yarattığı güvensizlik ortamının üzerine uluslararası
derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin kredi notunu düşürmeleri, Ocak 1994’te finans
piyasasının hızlı kayıplara uğramasına neden olmuştur. Ülke bir stagflasyon krizine
sürüklenmiş, finansal kriz, istihdam ve üretim üzerindeki daralmalarla reel kesimi de etkisi
altına alarak ekonomide tahribata yol açmıştır (Alkınoğlu, 1999: 315; Ağır 2010).
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Özetle 1994 krizinin nedenleri aşağıdaki gibidir:
İç borçlandırmalar merkez bankası kaynaklarıyla yapılmış;
Özel kesim yatırımlarını dış borçlanmayla gerçekleştirmiş;
Kamu kesimi borçlanması gereği artmış;
Kamu açıklarının borçlanmayla karşılanması sonucunda faiz oranları artmış;
Faiz oranlarının artması sıcak para girişini arttırmış;
Kısa vadeli sermaye girişleri TL’nin değerini arttırarak ihracatın düşmesine ithalatın artmasına
ve dolayısıyla dış ticaret açığına neden olmuş;
Ülkenin riskli hale gelmesinin ardından Türkiye’nin kredi notunun düşürülmesi ve portföy
faizlerinin düşürülmesi sıcak paranın ülke dışına kaçmasına ve bozulan iç ve dış dengeler 1994
yılının başında para, sermaye ve döviz piyasalarında ciddi bir krize yol açmıştır.

1993 yılının Ekim ayından itibaren Hazine’nin izlediği iç borçlanma politikası nedeniyle ortaya
çıkan likidite fazlasının dövize akmasıyla birlikte kriz başladığında, Merkez Bankası
bankalararası para piyasasına müdahale ederek ve oldukça yüksek bir maliyet ödeyerek dövize
olan yönelişi engellemiştir. Bankalararası para piyasası bir gecelik faiz oranı, kriz öncesi Mart
1994 tarihinde % 350 ile rekor seviyesine çıkmış, Nisan ve Mayıs aylarında ise % 250 ile yine
oldukça yüksek düzeylerde seyretmiştir. 1994 yılının ilk üç ayında TL, $’a karşı yaklaşık % 26
oranında değer kaybetmiştir.

13.1.2. 5 NİSAN 1994 İSTİKRAR TEDBİRLERİ

Döviz ve para piyasalarında yaşanan bu olumsuz gelişmelerden sonra, 5 Nisan 1994 tarihinde
ekonomik istikrar tedbirleri alınmıştır. 5 Nisan istikrar programının öncelikli amacı, kısa
vadede bozulan dış dengeyi ve döviz piyasalarını yeniden istikrara kavuşturmak idi. Bunun
yanında orta vadede mali piyasalardaki istikrarsızlığın temel nedeni olan kamu açıklarını
azaltmak ve enflasyonu düşürmek, uzun vadede sürdürülebilir bir büyüme sağlamak
amaçlanmıştır.
Ekonomik istikrar politikaları ortodoks ve heteredoks olarak tanımlanmaktadır. Ortodoks
istikrar politikaları genellikle enflasyon ve dış denge odaklıdır. Heterodoks politikalar ise, iç
talebin yavaş yavaş canlandırılması ile, büyüme oranının yükseltilmesinin ve işsizliğin
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azaltılabileceğinin mümkün olduğunu savunur. 5 Nisan Kararları, kısa vadeli hedefleri için
ortodoks, talebi kısıtlayan – şok tedavisi öngören, uzun vadeli hedefler için heterodoks– aşamalı
politikalar içeren karma tedbirler demektir. Mal ve hizmet piyasalarında ve mali piyasalarda
kısa sürede istikrarı sağlamak için kamu kesiminde üretilen mal ve hizmet fiyatlarına çok
yüksek oranlı ani zam yapılmıştır. Kamu harcamalarında kısıtlamaya gidilmiştir. TCMB’nın
parasal büyüklükler üzerindeki etkisini arttırmak amacıyla zorunlu karşılık ve genel
disponibilite oranlarının yeniden düzenlenmesi yoluna gidilmiştir. Biraz gecikme ile de olsa,
yeni vergi düzenlemeleri yapılmıştır. Tüm bu tedbirlerin amacı, talep seviyesinin aşağı
çekilmesi ve kontrol altına alınmasıdır.

13.1.2.1. 5 Nisan Programı Çerçevesinde Alınan Önlemler ve
Uygulamalar:

‘Piyasalarda Dengeleri ve İstikrarı Sağlamaya Yönelik Önlemler:



Piyasalarda istikrarın sağlanması için, fiyatlardaki yükselme eğiliminin durdurulması
gerekiyordu. Bu amaçla KİT’de üretilen malların fiyatlarına yüksek oranlı şok zamlar
yapılmıştır. Buna paralel olarak kamu kesiminde ücret ve maaşlar neredeyse
dondurulmuştur. Böylece halkın satın alma gücü düşürülerek talep seviyesi aşağı
çekilmek istenmiştir.



Döviz piyasası serbest rekabet şartlarına terk edilmiştir. Böylece, TL’nin devalüasyonu
serbest piyasaya bırakılmıştır.

Kamu Kesimi Mali Dengesini Sağlamaya Yönelik Tedbirler:


Devlet bütçesinde katı ve yaygın bir tasarruf uygulaması başlatılmıştır.



Kamuda kadrolu ve sözleşmeli personel alımları durdurulmuştur. Kamu yatırım
programına yeni projeler eklenmemiş ve mevcut projeler yap-işletdevret modeli tercih
edilmiştir.

İstikrar programı kamu gelirlerini arttırıcı bir dizi tedbir öngörmüştür. Bunlar:

a. KİT ürünlerine maliyetlerini karşılayabilecekleri ve hatta kar edebilecekleri oranlarda zamlar
yapılmıştır.
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b. Yeni vergiler konulmuştur.
c. Kamuya ait lojmanların ve dinlenme tesislerinin satılması kararlaştırılmış ancak bunun için
çıkartılan KHK uygulanamamıştır. Hem özelleştirme gerçekleşmediğinden hem de yeni
konulan vergilerden beklenen gelir elde edilemeyinceborçlanmakaçınılmaz olarak devam
etmiştir.
d. 5 Nisan İstikrar programı çerçevesinde alınan tedbirler sonucu borç stokunun azaltılması
planlanmıştır. Ancak, özellikle özelleştirmelerin gecikmesi bütçe hedeflerinin tutturulmasına
imkan vermemiştir.

Ekonomide Yapısal Düzenlemeleri Amaçlayan Önlemler: 1993 yılının ikinci yarısından
itibaren ağırlaşan ve 1994 yılının ilk aylarında kriz niteliğine bürünen ekonomik bunalımın
temel nedeni yapısal çarpıklıklardır. Devlet bütçesi bir borç ödeme bütçesi haline dönüşmüştür.
Bütçe harcamalarının çok büyük kısmı transfer harcamalarıdır (iç vedış borç faizler ödemeleri).
Yapısal iyileşme programı içerisinde sosyal güvenlik kurumlarının bir çatı altında toplanması
ve yeniden organizasyonu vardır. Tarımda destekleme alımlarının daha rasyonel hale
getirilmesi ve kapsamının daraltılması, destekleme fiyatlarının dünya fiyatları ile uyumlu hale
getirilmesi, ürün alımı yerine üreticiye mali yardım yapılması, tarım ürünleri borsasının
kurulması yönündeki çalışmalar yapılmış ancak 1999’a kadar uygulanamamıştır.’ (Özgün,
2013)

13.1.2.2. 5 Nisan
Değerlendirilmesi

Tedbirlerinin

Uygulanması

ve

Başarısının

-

‘Piyasalarda dengeyi kurmak ve istikrarı sağlamaya yönelik olarak; kamu kesiminde
üretilen mallarda şok zamlar yapılarak bir kısım mallarda bir yıl bir kısım mallarda ise,
en az altı ay süreli fiyat ayarlaması yapılmayacağı ilan edilmiş, ücret ve maaşlar
neredeyse dondurularak enflasyon beklentisinin kırılması hedeflenmiştir. 1994 yılında
enflasyon oranı yüzde 106’dan 1995 yılında yüzde 81’e 1996’da ise yüzde 80’e
gerilemiştir.

-

Döviz kuru, piyasaya bırakılarak, 1994’ten 1995’e yaklaşık yüzde 50’lik bir artış
yaşanmıştır. Faiz artışları sürdürülerek döviz kurunun düşürülmesi, yüksek faizli hazine
bonolarının piyasaya sürülerek likidite fazlasının çekilip döviz, para ve sermaye
piyasalarında istikrar hedeflenmiştir. Banka kaçışları ve iflaslarını önlemek amacıyla
sigortaya tabi mevduat miktarları aşamalı olarak arttırılmış, 6 Mayıs 1994’te tüm
tasarruf mevduatı sigorta kapsamına alınarak bankalar sıkı denetim altına alınmıştır.
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-

Kamu harcamalarında çok ciddi kısıtlamalara gidilmiş, KKBG/GSMH 1993’te yüzde
10,2’den 1994’te 6,2’ye 1995’te ise yüzde 5’e indirilmiştir.

-

Kamu gelirlerinin arttırılması için de KİT ürünlerinin fiyat artışı, yeni vergiler,
özelleştirmeler gibi çeşitli uygulamalar yapılmıştır. Ancak özelleştirmeden ve yeni
vergilerden beklenen gelirler sağlanamayınca borçlanma devam etmiştir.

-

Dış Borç: 1994 yılında yaklaşık 2 Milyar $ azalan dış borç rakamları 1995’te tırmanışa
geçerek 73 Milyar $’a 1996’da ise 79 Milyar $’a ulaşmıştır.

-

İç borç stokunda ise daha belirgin bir artış yaşanmıştır: 1994’te 0,8 Milyar TL’den
1995’te 1,361 Milyar TL’ye, 1996’da ise 3,1 Milyar TL’ye.

-

Ödemeler bilançosu açıklarının daraltılması amacıyla ithalatın kısılması sağlanmış
ihracat ise, devalüasyonlar ve ihracat kredileriyle arttırılmaya çalışılmıştır. 1993’te 15
milyar $ olan ihracat 1994’te 18 Milyar $’a çıkarken, aynı tarihlerdeki ithalat rakamları
ise, 29 Milyar $’dan 22 Milyar $’a gerilemiştir. Daha çok, ithalatın kısılmasından
kaynaklanmakla birlikte dış ticaret açığı gerilemiş, bu gelişmeye paralel olarak da cari
açık 1994 yılında fazla vermiştir (Tablo 2.4).

-

Kriz sonrası bu iyileşme sürecine, emek piyasasının esnek yapısı ve sabit gelirlilerin
gelirden aldıkları payın düşürülmesi, dünya ekonomisinin ihracat artışları açısından
olumlu bir ortamda olması katkı sağlamıştır. Diğer taraftan, daha sonraları sağlıksız bir
iyileşme olduğu görülecek olan, hükümetin kısa vadeli sermaye akışını teşvik edip
sermaye kaçışının önlenmesi için faizlerin yüksek tutulması ve mevduat hesaplarının
tam sigorta güvencesine alınması gibi bazı önlemleri de iyileşme sürecine katkıda
bulunmuştur (Ağır, 2010: 65).

Türkiye Ekonomisi 1994 krizini atlattıktan sonra da aynı kırılgan yapıyı doğuracak ekonomik
dinamikler işlemeye devam etmiştir. Büyümenin kaynakları tekrardan yüksek faiz getirisi ile
cezbedilen kısa vadeli yabancı sermaye girişlerine bağlanmış görünmektedir. Yani, 1995
sonrası kısa vadeli sıcak para girişleri, yüksek faiz arbitrajı ile sürdürülmüş ve reel ücretlerin
bastırılmasıyla da ihracat amaçlanmıştır.
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13.2. 2000 KASIM 2001 ŞUBAT KRİZİ

13.2.1. 2001 Krizi Öncesinde Ekonominin Genel Durumu- Nedenler:

2001 Krizi öncesinde ülke ekonomisinin uzun dönemli yapısal sorunlarının olduğu
görülmektedir. Borç stoğunun vardığı yüksek seviye en endişe verii gelişmeler arasındaydı.
Kamu kesimi gelir ve giderleri arasındaki uyumsuzluk sürekli olarak borçlanma gereğinin
artmasına neden oluyordu. Borçlanmanın arttığı bu dönemde faizlerin yüksek olması da kamu
kesimi açıklarını arttırmaktaydı, bir borçlar kısır döngüsü yaratmaktaydı. 2001 krizi öncesinde
kamu kesimi borçlanma gereğinin GSMH’ya oranı %22 iken bir yıl sonra bu oran %7.3 iken
1999’da % 11.9’a yükselmiştir. 1999 yılından 2000’e iç borç stoğunun parasal değeri iki kat
artmış; GSMH’ya oranı 1998’de %22 iken 1999 yılında %29 olmuştur. Benzer şekilde dış borç
stoğu da artmıştır; IMF ortalamalarına göre dış borç stoku riskli seviyelere yükselmiştir.

Kamu borç stoğundaki bu hızlı artışın nedenleri arasında yüksek faizleri, KİT zararlarını,
personel harcamalarını, vergi gelirinin etkin toplanamaması, kayıt dışı ekonominin yaygınlığı
gibi nedenleri sayabiliriz. Kriz öncesinde dikkat edilmesi gereken çok önemli bir gösterge de
sermaye hareketleridir. 2000 yılında 4.2. milyar dolar kısa vadeli sermaye girişi olmuştur.
Bununla beraber cari işlemler açığı da kat be kat artmıştır. Cari işlemler açığı 1999’da 1.3
milyar dolar iken 2000 yılında 9.8 milyar dolara yükselmiştir. Dolayısıyla cari açığın GSMH’ya
oranı 1999’da %0.7 iken 2000’de %4.9 olmuştur.

Bankaların açık poziyonları da krizi tetikleyen bir risk unsuru olmuştur. Döviz çıpası
uygulamasına dayanan kur uygulaması ile birlikte bankalar açık pozisyonlarını arttıtrmış bu da
kriz öncesi dönemde risk arttran bir etmen olmuştur (Yiğitoğlu, 2005)

13.2.2. 2001
değerlendirmesi:

krizinin

1.

Nesil

kriz

modelleri

çerçevesinde

1.nesil kriz modelleri, krizi tetikleyen temel makroekonomik faktörlerin önemini vurgulamakta
ve ani spekülatif atakla başlayan para/döviz krizlerinin nedenlerini, sabit döviz kurunun
sürdürebilirliği ile tutarsız iktisadi politika uygulamalarına bağlamaktadır. Örneğin, bir yandan
sabit yada yarı sabit döviz kuru rejimi uygularken bir yandan da bütçe açıklarının para basılarak
kapatılmaya çalışılması birbiriyle uyumsuz politikalardır. 1. Nesil modellerde bütçe açığı
enflasyon ve kamu borç stoğu gibi göstergeler krize yol açacak ölçüde zayıftır. Bu durumda
Merkez Bankası döviz rezervlerinin tedrici olarak azalma eğilimine girdiği beklentisi
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oluşmaktadır, bu beklenti sistemin sürdürülemeyeceğine dair göstergeler doğrultusunda oluşan
rasyonel bir beklentidir, ve ülke ekonomisi bu beklentinin ardından spekülatif ataklara açık hale
gelir.

Türkiye'nin yaşadığı 2000 Kasım/2001 Şubat krizleri öncesinde, yüksek enflasyonun yanı sıra
bütçe açığı ve faiz ödemelerinin GSMH'ye oranı gibi kamu tasarruf açığına işaret eden
göstergeler olmasına rağmen bu dönemde birinci nesil kriz modelinde yer alan iki temel eğilim
gerçekleşmemiştir. Bunlardan birisi bütçe açıklarının Merkez Bankası tarafından para arzı
yaratılarak kapatılıyor olması, diğeri ise kriz öncesi dönemde Merkez Bankası döviz
rezervlerinde oluşması beklenen tedrici azalmadır. 1996 yılından sonra Merkez Bankası
kaynakları bütçe açığını kapatmak için kullanılmamıştır. Birinci nesil kriz modelleri, mevcut
döviz kurunun sürdürülemeyeceğine dair piyasada oluşan beklentinin, mahalli paraya saldırı
başlamadan evvel döviz rezervlerinde tedrici bir azalmaya neden olacağını ileri sürer. Ancak
Türkiye'nin 2000/2001 krizlerinden önce döviz rezervlerinde tedrici azalma gerçekleşmemiş
aksine döviz rezervlerinde yükselme eğilimi gözlenmiştir.

13.2.3. 2001
değerlendirmesi:

krizinin

2.

Nesil

kriz

modelleri

çerçevesinde

1992-1993 yıllarında ortaya çıkan Avrupa Döviz Kuru Mekanizması (ERM) ve 1994 Meksika
krizinin 1. nesil modellerle açıklanamaması ikinci nesil modellerin geliştirilmesine neden
olmuştur. İkinci nesil modellerde, sabit/yarı sabit kur rejimi uygulayan ülkelerde iktisadi
ajanların beklentileri ile fiili politika sonuçlan arasındaki etkileşimin, kendi kendini
gerçekleştiren beklentiler vasıtasıyla krizlere yol açabileceği vurgulanmıştır. Bütçe açığı,
enflasyon, döviz rezervleri gibi temel ekonomik verilerde ciddi bir bozulma olmadan
piyasaların beklentilerinin aniden değişmesi kendi başına istikrarsızlık yaratarak finansal krize
neden olmaktadır. Yani bu durumda Merkez Bankası rezervlerinin kuru savunamayacak
ölçülerde düşmesi şart değildir. Ancak sabit/yarı sabit kur rejimi altında döviz kurunu
baskılamanın ekonomiye önemli maliyetleri olmaktadır. Bu durumda devalüasyon
beklentisiyle yurtiçi faizlerin yükselmesi önemli bir maliyet artışı yaratarak yatırımları olumsuz
etkilemekte durgunluğa ve işsizliğe neden olmaktadır. Hükümetler bu durumda yeterli döviz
rezervine sahip olsalarda iktisadi durgunluğu aşmak için döviz kuru politikalarını değiştirme
eğilimine girmektedirler. Bu durumda beklentilerin tetiklediği süreç beklentilerin
gerçekleşmesiyle sonuçlanmaktadır. (Çakmak, 2007)

Kimi iktisatçılar 2001 krizi ikinci nesil kriz modelleriyle açıklamanın uygun olduğunu
savunurken kimileri de aksi görüşü savunmakta bu krizin sadece belli yönlerinin ikinci nesil
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modellerin argümanlarıyla ilişkilendirilebileceğini söylemektedirler. İkinci nesil modellerde
temel ekonomik göstergelerin bozulması, ulusal paraya saldırı için zemin hazırlamasına ve
saldırı olasılığını arttırabilmesine rağmen, spekülatif atak içim tüm göstergelerin bozulması
gerekmez demiştik, bu anlamda ikinci nesil krizlerde temel ekonomik göstergeler ne spekülatif
atağı önleyecek kadar güçlü ne de böyle bir atağı kaçınılmaz kılacak kadar zayıftır.
2000/2001 krizi, 2. nesil modellerin bazı temel özelliklerini taşıyordu. 2000 Kasım’da türk
lirasına yapılan spekülatif saldırı IMF desteğiyle durdurulmuştu ama gene de bu durum istikrar
programına ve kur çıpası modeline olan güveni sarsmıştı. Bunun neticesinde 2000 yılının yaz
aylarında %32 düzeylerine inmiş olan kamu borçlanma senetlerinin yıllık bileşik cinsten
nominal faiz oranları hızla artmaya başlamış ve 2001 Ocak ayında ortalama %65'lere kadar
yükselmişti. Artan nominal faizlerin, yatırımları ve dolayısıyla işsizliği olumsuz etkilemesi
kamu borç maliyetlerinin artmasını ve borçlanma vadelerinin kısalmasına neden olmuştu. İç
borç oranının artmış olması, vadelerin kısalması ve yükselen faizler nedeniyle borçlanma
maliyetlerinin yükselmesi ve oluşan belirsizlik ortamı kur çıpasını sürdürmenin maliyetini
arttırmıştı. (Çakmak, 2007)
Kur baskısını hafifletmek için bant uygulamasına geçilmesi düşünülmüş ama bunun güveni
daha çok zedeleyerek spekülatif bir atak başlatabileceği endişesiyle uygulanmamıştı. Hassas
dengeler üzerinde sürdürülen bu yapının herhengi bir iç vey a dış şok ile bozulması yeni bir
spekülatif atak ile sonuçlanabilirdi. Bu şok ise bir siyasi anlaşmazlık ile ‘gerçekleşmiş’ oldu.
19 Şubat 2001’de Milli Güvenlik kurulu’nda Başbakan ile Cumhurbaşkanı arasında yaşanan
siyasi anlaşmazlık krizin tetikleyicisi oldu. Yaşanan siyasi kriz, spekülatif atağın bahanesi
olmuş; Kasım krizinden sonra bozulan piyasa beklentiler, ve istikrar programının
sürüdürülebileceğine dair inanç kaybı, Kasım krizi atlatılmış olsa da faizlere yansıyordu. Bu
anlamda beklentilerin bozulmasıyla başlayan süreç bir şok etkisiyle bir krize dönüşmesi
açısından ikinci nesil krizlere benzemektedir.

13.2.4. 2001
değerlendirmesi:

krizinin

3.

Nesil

kriz

modelleri

çerçevesinde

1990'lı yılların ikinci yarısından sonra gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıkan krizlerin özellikle
bankacılık ve finans sektöründeki bir dizi sorunlardan kaynaklanması ve literatüre para ve
bankacılık krizleri olarak girmesi, 3. Nesil kriz modellerinin geliştirilmesine neden olmuştur.
Örneğin Asya Krizi olarak tartıştığımız 1997’da Tayland’da başlayan kriz 3. nesil modellerle
açıklanmaktadır. Üçüncü nesil kriz modellerinde, finansal serbestleşmesini tamamlayan
gelişmekte olan ülkelerin iyi düzenlenmemiş ve yapısal olarak hazır olmayan bir finans ve
bankacılık piyasasıyla dışa açılarak, aşırı ve riskli borçlanmaları krizin temel sebebidir.
‘Finansal liberalizasyon sonrası denetim ve düzenlemeler açısından zayıf bankacılık sistemi,
risk yönetiminin gelişmemesine, sermaye yeterlilik oranının düşük kalmasına, para ve vade
uyumsuzluğuna (mismatches) ve gizli mevduat sigortası ve gizli kamu garantileri gibi ahlaki
risk (moral harazd) sorunlarına yol açmaktadır. Böyle bir ortamda yoğun yabancı sermaye
girişleri; bankaların yurtiçi piyasalara aşırı borç vermesine, tüketim harcamalarında ciddi
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artışlara, borsada ve gayrimenkul fiyatlarında patlamaya yol açabilmektedir. Böyle bir gelişme
sonrasında ekonominin herhangi bir iç ve/veya dış şok nedeniyle resesyona girmesi, bankacılık
sektörünü daha da kırılgan hale getirmektedir’ (Çakmak, 2007: 92).

Kimi iktisatçılar krizlerin banka paniklerinin bir ürünü olduğunu vurgulamışlardır. Geçen hafta
tartıştığımız üzere Asya Krizi aslında makroekonomik göstergeler açısından sağlıklı
sayılabilecek bir noktada ortaya çıkmıştır. Burada asıl etkili olan kötü beklentilerin kötü
beklentileri beslemesidir. Türkiye'deki 2001 finansal krizi ise kimi makroekonomik
göstergelerin güçsüzlüğü söz konusu olduğu için 3. nesil modellere tam anlamıyla uygun
değildir. Ancak asıl kırılganlığın olumsuz beklentilerle yükselmesi açısından 3. Nesil özellikler
de taşımaktadır. Özellikle bankacılık sektöründeki bozukluklar ve suistimaller açıktır. Krizden
önce Türkiye’deki ticari bankaların bilançolarının sağlıksız yapısını ve artan risk birikimini
gösteren çok sayıda gösterge vardı. Doğu Asya ülkelerindekine benzer şekilde Türk bankacılık
sektöründe; kur ve vade uyumsuzluğu, döviz açık pozisyonları, bazı holding bankalarının bağlı
şirketleriyle ilişkilerinde "eş-dost kapitalizmi" (crony capitalism) diye nitelendirilebilecek
işlemlerin gerçekleşmesi ve yüksek risklerin alınması finansal kırılganlığı arttırmıştır.
Türkiye'de Asya ülkelerine kıyasla oldukça zayıf makro ekonomik dengeler mevcuttu ama öte
yandan bankacılık sektörünün yarattığı kırılganlık açısından Asya ülkelerine benziyordu. Bu
anlamda 2001 finansal krizi kriz modellerinden 2. ve 3. Nesil modellerin bazı özelliklerini
taşımaktaydı. (Çakmak, 2007)

2001 Şubat Krizi’nin ardından "Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı" yürürlüğe konmuştur. Krizi
takip eden beş yıl içinde bazı temel ekonomik göstergelerde, özellikle bütçe açıkları, faiz dışı
bütçe fazlası, enflasyon ve nominal faiz oranlarında iyileşmeler kaydedilmiştir. Enflasyonun
düşürülmesi hedefi gerçekleştirilmiştir. Enflasyonun düşmesi nominal ve reel faizlerinde
düşmesini beraberinde getirerek kamunun borçlanma maliyetini azaltmıştır. Borçlanma
maliyetinin düşmesi ve sıkı maliye politikası sonucunda bütçe açığının GSMH içindeki payı
2005’de %2.5 düzeyine, kamunun toplam net borç stokunun GSMH içindeki payı 2001 yılında
%90.5'ten 2005 yılında %60’ın altına düşmüştür. Ne var ki krizle birlikte sürdürülemez
boyutlara ulaşan işsizlik sorunu çözülememiş, ekonomik büyüme rakamlarındaki iyileşmenin
yansıması istihdam rakamlarında görülememiştir. (Çakmak, 2007)
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******ÖNEMLİ NOT: 13. HAFTA DERS NOTU EKLERİ SINAVA DAHİL
DEĞİLDİR.

13.2.4.1. EK 1- 2000 YILI
PROGRAMI VE GELİŞMELER

ENFLASYONLA

MÜCADELE

1. Bu ortamda, 2000 yılı başında enflasyonu düşürmek ve ekonomide büyüme ortamını yeniden
sağlamak amacıyla kapsamlı bir ekonomik program uygulamaya konulmuştur. Program
kapsamında sıkı maliye politikası uygulanması ve kapsamlı yapısal reformların hayata
geçirilmesinin yanısıra, enflasyonist bekleyişleri hızla aşağıya çekmek için döviz kurları
hedeflenen enflasyona göre belirlenerek önceden açıklanmış ve para politikası likidite
genişlemesini yabancı kaynak girişine bağlayan bir çerçeveye oturtulmuştur.

2.Programın uygulanmasında kamu açıklarını daraltma ve yapısal reformlar alanında önemli
adımlar atılmıştır. Yapısal reformlar kapsamında, uzun yıllardır açık veren sosyal güvenlik
sistemi yeniden düzenlenmiş ve sistemin aktif ve pasifleri arasındaki dengenin sağlanması
yönünde önemli adımlar atılmıştır. Tarımda doğrudan gelir desteği sistemine geçişin ilk
adımları atılmış, pilot bölgelerdeki uygulamalarda olumlu sonuçlar alınmış, kredi faizleri
kaynak maliyetlerine göre belirlenmiştir. Mali sektör reformu sonucunda kurulan Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile bankacılık sektörünündüzenlenmesi, gözetimi ve
denetimi işlevlerinin tek bir otorite altında toplanması hedeflenmiştir. Özelleştirmeye ilişkin
olarak 2001 yılı içerisinde Petrol Ofisinin yüzde 51’inin blok satışı, TÜPRAŞ’ın halka arz yolu
ile yüzde 31.5’nun satılması mümkün olmuştur. Bunun yanısıra, cep telefonu lisans satışında
beklenenin üzerinde gelir elde edilmiştir.

3.Programın uygulanmaya konulmasıyla birlikte faiz oranları beklentilerin üzerinde hızla
gerilemiş, enflasyon önemli ölçüde yavaşlamış, üretim ve iç talep canlanmaya başlamıştır.

4.Ancak, enflasyonun programda öngörüldüğü hızla düşmemesi sonucunda Türk Lirasının
beklenenin üzerinde reel değer kazanması, iç talepte görülen hızlı canlanma, ham petrol, doğal
gaz gibi enerji fiyatlarındaki artış ve Euro/$ paritesindeki gelişmeler sonucunda 2000 yılında
cari işlemler açığı öngörülen düzeyin önemli ölçüde üzerine çıkmıştır. Bu gelişme iç ve dış
piyasalarda mevcut kur sisteminin sürdürülebilirliği ve cari işlemler açığının finansmanı
konusundaki endişeleri artırmıştır.
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5.Bazı önemli kamu işletmeleriyle ilgili çalışmaların hedefe ulaşmaması, kamu bankalarına
ilişkin düzenlemelerde yaşanan sorunlar, bazı politik belirsizlikler, kur çapasına benzer bir Para
Kuruluna dayalı Arjantin ekonomisindeki gelişmelerin de etkisiyle uluslararası sermayenin
gelişen piyasalara daha ihtiyatla yaklaşması, 2000 yılının ikinci yarısında Türkiye’ye dış
kaynak girişinin azalmasına yol açmıştır.

6.Uygulanmakta olan kur çıpasına dayalı para politikası gereği likidite yaratım mekanizmasının
döviz girişine dayandırılmış olduğu bir yapıda dış kaynak imkanlarındaki bu daralma
likiditedeki artışın da yavaşlamasına yol açmıştır. Artan likidite sıkışıklığının bir yansıması
olarak Temmuz-Ağustos döneminde yüzde 30 civarına gerilemiş olan kısa vadeli faiz oranları
Eylül ayından itibaren yeniden yükselmeye başlamıştır. Bankacılık kesiminin likidite, faiz ve
kur risklerine karşı duyarlılığının daha da arttığı bir dönemde ortaya çıkan faizlerdeki bu
yükselme eğilimi özellikle yabancı yatırımcıların izlenmekte olan programın sürdürülebilirliği
üzerindeki endişelerini artırmıştır.
7.Kasım ayının ikinci yarısında kısa vadeli faizlerde yaşanan sıçrama ile eşanlı olarak tahvilbono ve hisse senedi fiyatları keskin bir biçimde düşmüş ve portföyünde önemli ölçüde devlet
iç borçlanma senedi bulunduran orta ölçekli bir bankanın TMSF’ye alınması mecburiyetiyle
karşılaşılmıştır. Yabancı yatırımcıların ülkeyi terketme çabaları sonucunda Merkez Bankası 6
milyar dolar civarında döviz satışında bulunmuş ve rezervler azalmıştır.

8.Krizin daha da derinleşmesini önlemek amacıyla Kasım ve Aralık aylarında bir dizi önlem
alınmış, yapısal reformların hızlandırılması kararlaştırılmış ve yürütülmekte olan Stand By
Düzenlemesinin 7,5 milyar dolar tutarında Ek Rezerv Kolaylığı ile desteklenmesi yönünde
Uluslararası Para Fonu ile anlaşma sağlanmıştır.

9.Kasım krizi sonrasında alınan önlemler ve IMF ile varılan anlaşma sonucunda mali
piyasalardaki dalgalanmalar kısmen giderilmiş, Merkez Bankasının döviz rezervleri artmış ve
faiz oranları kriz ortamına göre önemli ölçüde gerilemiştir. Ancak faiz oranlarının kriz öncesi
döneme göre yüksek seviyelerde kalması özellikle aşırı gecelik borçlanma ihtiyacında olan
kamu bankalarıyla portföyünde yoğun olarak Devlet İç Borçlanma senetleri bulunduran TMSF
kapsamındaki bankaların mali yapılarını daha da bozmuştur.

10.Şubat ayında Hazine ihalesi öncesindeki olumsuz gelişmeler uygulanan programa olan
güvenin tamamen kaybolmasına neden olmuş ve Türk Lirasına karşı ciddi bir atak meydana
gelmiştir. Nitekim, 19 Şubat’ta bir gün valörlü 7.6 milyar dolarlık döviz talebi olmuştur.
Merkez Bankası yüksek seviyedeki bu döviz talebine karşı likiditeyi kontrol etmeye çalışmış,
likidite sıkışıklığı özellikle kamu bankalarının aşırı düzeyde günlük likidite ihtiyaçları
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nedeniyle ödemeler sisteminin kilitlenmesine neden olmuştur. Bu ortamda uygulanmakta olan
döviz kuru sistemi terkedilerek Türk Lirası dalgalanmaya bırakılmıştır.

11.Merkez Bankası kurların dalgalanmaya bırakılmasının ardından, ödemeler sistemine işlerlik
kazandırmak amacıyla piyasaların TL ihtiyacını karşılamaya başlamış ve bunun sonucunda kısa
vadeli faiz oranları yüzde 80 civarına gerilemiştir.

12.Ancak, Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizleri bankacılık sektörünün içinde bulunduğu sorunları
daha da ağırlaştırmış ve yeni sorunlar ortaya çıkarmıştır. Bankacılık sektörü Kasım krizi
sonrasında faiz riski, Şubat krizi sonrasında ise hem faiz hem de kur riski sonucu önemli
kayıplarla karşı karşıya kalmıştır. Başta kamu bankaları olmak üzere, bankacılık sisteminin
yeniden yapılandırılması için ihtiyaç duyulan kaynaklar kamu maliyesi üzerine önemli bir yük
getirmiş bulunmaktadır.

13.Yaşanan krizler; faizlerde ve enflasyonda artış, döviz kurlarındaki dalgalanmayla birlikte
tüm ekonomide bir belirsizlik ortamına yol açmıştır. Bu durum, reel sektörü de çok olumsuz
etkilemiştir. Mali sektörde yaşanan sıkıntılar reel kesime yeni kredi imkanını ortadan
kaldırırken, reel kesimin kredi geri ödemelerinde de önemli sorunlara yol açmaktadır.
(http://www.tcmb.gov.tr/yeni/duyuru/eko_program/program.pdf )

13.2.4.2 EK 2- GÜÇLÜ EKONOMİYE GEÇİŞ PROGRAMI

A- Programın Temel Amaç ve Araçları – Ekonominin Yeniden Yapılandırılması ve İstikrarın
Kalıcı Kılınması

1.Yeni programın temel amacı kur rejiminin terkedilmesi nedeniyle ortaya çıkan güven
bunalımı ve istikrarsızlığı süratle ortadan kaldırmak ve eşanlı olarak bu duruma bir daha geri
dönülmeyecek şekilde kamu yönetiminin ve ekonominin yeniden yapılandırılmasına yönelik
altyapıyı oluşturmaktır. Eski düzene dönmek artık gerçekten mümkün değildir.

2.Bu doğrultuda;
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(i) Programımız öngörülen hedeflere ulaşılması ve ekonominin yeniden yapılandırılması
konusunda kesin bir siyasi taahhüdü ve desteği içermektedir.

(ii) Kamuda kaynak tahsisi sürecinde şeffaflık ve hesap verilebilirliğin sağlanması, rasyonel
olmayan müdahelelerin bir daha geri dönüş olmayacak şekilde önlenmesi, iyi yönetişimin ve
yolsuzlukla mücadelenin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.
(iii) Bütün bunlarla, katlanılan fedakarlıkların boşa gitmesinin önlenmesi ve piyasalarda güven
ortamının yeniden sağlanması amaçlanmaktadır.

3.Yeni program bu temel ilkeler çerçevesinde;
(i) Dalgalı kur sistemi içinde enflasyonla mücadeleyi kesintisiz ve kararlı biri biçimde
sürdürmeyi,
(ii) Bankacılık sektöründe kamu ve TMSF bünyesindeki bankalar başta olmak üzere hızlı ve
kapsamlı bir yeniden yapılandırılmayı, böylece bankacılık kesimi ile reel sector arasında
sağlıklıklı bir ilişki kurmayı,
(iii) Kamu finansman dengesini bir daha bozulmayacak bir biçimde güçlendirmeyi,
(iv) Toplumsal uzlaşmaya dayalı, fedakarlığın tüm kesimlerce adil bir biçimde paylaşılmasını
öngören ve enflasyon hedefleri ile uyumlu bir gelirler politikası sürdürmeyi ve,
(v) Bütün bunları etkinlik, esneklik ve şeffaflık ile sağlayacak yapısal unsurların yasal
altyapısını oluşturmayı; kendisine alt hedefler olarak seçmiştir.

4.Nihai amacımız, ekonomide sürdürülebilir bir gelişme ortamını sağlayarak kaynak kullanma
sürecindeki verimliliği artırmak, dışa açık bir yaklaşımla piyasa koşullarında rekabet gücümüzü
geliştirmek ve böylece ekonomide büyümeyi, yatırım ve istihdamı artırarak halkımızın
geleceğe umutla bakmasını ve refah düzeyini kalıcı bir biçimde yükseltmek olacaktır.

B. Yapısal Yenilenme ve Yasal Düzenlemeler

5.Program çerçevesinde aşağıda sıralanan dört ana alanda 15 yasal düzenleme yapılmaktadır:
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(i) Mali Sektörün Yeniden Yapılandırılması
(ii) Devlette Şeffaflığın Artırılması ve Kamu Finansmanının Güçlendirilmesi
(iii) Ekonomide Rekabetin ve Etkinliğin Artırılması
(iv) Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi

(1) Mali Sektörün Yeniden Yapılandırılması
6.Bankaların mali bünyelerinin sağlıklı bir yapıya kavuşturulması mali piyasaların ve reel
sektörün istikrarı bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda öncelikli olarak
Bankalar Kanunu’nda değişiklikler öngören yasal süreç başlatılmıştır.

7.Bankalardaki mevduat ve bankaların diğer yükümlülüklerine yönelik olarak ilan edilen
garanti uygulamasına devam edilecektir.

8.Kamu ve TMSF bünyesindeki bankaların yüksek tutarlı nakit açıklarını gidermek amacıyla
günlük olarak piyasalara fon ihtiyacı için başvurmaları, hem piyasaların dengesini hem de mali
bünyelerini bozmaktadır. Bu olumsuzluğun giderilmesi için kamu bankalarına Hazine’den
alacaklarına karşılık olarak piyasa koşullarına uygun faizli Hazine kağıdı verilerek, görev zararı
alacaklarının tümü en kısa sürede ortadan kaldırılacaktır. Kamu ve fon bankaları, belirli bir
program dahilinde, bu kağıtlar karşılığında Merkez Bankası’ndan repo veya satış karşılığı temin
edecekleri likidite ile diğer bankalara ve banka dışı kesime olan gecelik yükümlülüklerini
azaltacaklardır. Merkez Bankası likidite fazlasını ters repo ve interbank işlemleri yoluyla
piyasadan çekecektir. 2001 yılı içinde Hazine, kamu ve fon bankalarına mali durumlarını
güçlendirmek amacıyla 10.3 katrilyon lira tutarında kağıt vermiştir.

9.Bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılmasına yönelik diğer çalışmalar (i)Kamu
bankaları, (ii) TMSF bünyesindeki bankalar ve (iii) Özel bankalar olmak üzere üç ana grupta
ele alınmaktadır.

Kamu Bankaları

10.Kamu bankalarında yaşanan sorunların tekrar oluşmaması için likidite sorunlarının
giderilmesi ile eşanlı olarak gerekli olan diğer önlemler de alınmaktadır. Bu çerçevede;
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(i) Kamu bankalarına zarar oluşturacak görev verilmeyecektir. Mevcut görev zararlarına ilişkin
kararnameler iptaline ilişkin kararname Başbakanlığa sevkedilmiştir. Kanunlarla verilen
görevlerin tasfiyesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Gerekli görüldüğü hallerde kamu
bankaları kanalıyla verilecek destek, bütçeye konulacak ödeneklerden karşılanacaktır.
(ii) Mevcut koşullarda yetersiz düzeyde bulunan kamu bankalarının sermayeleri kısa süre içinde
yeterli seviyeye getirilecektir. Artırılan sermaye tutarları hemen ödenecektir.
(iii) Kamu bankalarının faaliyetlerinin etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde sürdürmeleri
doğrultusunda, her bankanın ihtisas alanındaki kredilerini kaynak maliyetlerini dikkate alarak
sürdürmeleri sağlanacaktır.
(iv) Emlak Bankası’nın Ziraat Bankası ile birleştirilmesi çalışmaları devam etmektedir.

(v) Kamu bankalarının yönetiminin profesyonel bankacılardan oluşan bir ortak yönetim
kuruluna devredilmesi süreci başlatılmıştır. Bu kurula kamu bankalarını yeniden yapılandırma
ve özelleştirmeye hazırlama yetkisi verilmiştir.

(vi) Kamu bankalarının verimsiz şubeleri kapatılacak ve personel sayısını azaltmak için
emeklilik teşvik edilecektir

11.Kamu bankaları ile ilgili bu düzen değişikliği Türkiye için köklü bir değişimdir. Uzun
yıllardır süren bozuk düzenin sonudur.

TMSF Bünyesindeki Bankalar
12.TMSF bünyesindeki bankaların sorunlarının en kısa sürede çözüme kavuşturulması mali
sistemin istikrarı ve kamu maliyesine getirdikleri yükün azaltılması bakımından önem
taşımaktadır.
13.TMSF bünyesindeki 13 bankadan 5’i Sümerbank bünyesinde birleştirilmiştir. Sümerbank
bünyesinde birleştirilen bankaların Fona devir tarihinde 9141 olan çalışan sayısı Mart 2001
itibariyle 4596’ya, 396 olan şube sayısı ise 213’e indirilmiştir. Haziran 2001 itibariyle şube
sayısı 134’e indirilecektir.
14.TMSF bünyesinde bulunan Demirbank’ın satış süreci devam etmekte olup, tekliflerin
değerlendirilmesi Nisan ayı sonuna kadar bitirilecektir. 6 Nisan 2001 tarihine kadar teklif
270

alınamamış olan bankalar Sümerbank veya bir diğer geçiş bankası bünyesinde birleştirilecektir.
Bu bankaların şube ve çalışan sayısı rasyonel düzeye indirilecektir.
15.Bankalar Kanunu’nda yapılacak değişiklikle TMSF bünyesindeki bankaların alacaklarının
tahsil kabiliyetinin artırılması ve tahsil sürecinin hızlandırılması sağlanmış olacaktır. Ayrıca,
oluşturulan Aktif Yönetim Birimi ile Fon bünyesindeki bankaların kötü aktifleri tek elden ve
etkin bir biçimde yönetilecektir.

Özel Bankalar

16.Yaşanan krizlerden olumsuz yönde etkilenen bazı özel bankaların bir an önce sağlıklı bir
yapıya kavuşmalarını sağlayacak düzenlemeler başlatılmıştır. Bu kapsamda;
(i) BDDK sermaye yeterliliği kriterini de dikkate alarak, özel bankalar ile sermaye artırımı ve
yeniden yapılanma planları üzerinde belirli bir takvime dayalı anlaşmalar yapmaktadır. Bu
çalışmalar hızlanacaktır.
(ii) Bankaların dönem karlarını sermayeye ilave etmeleri sağlanmıştır.
(iii) Hem bankaların hem de şirketlerin devir ve birleşmelerini kolaylaştıracak ilave tedbirlerle
ilgili çalışmalar sürdürülmektedir.
(iv) Makul bir geçiş dönemi tanınarak bankaların mali olmayan iştiraklerinin özkaynaklara
oranı daraltılmaktadır.
(v) Bankalar Kanununda yapılacak değişiklikle özel karşılıkların kurumlar vergisi matrahının
tespitinde gider sayılması konusundaki yasal düzenlemelere açıklık kazandırılmaktadır.
(vi) Bankacılık sistemindeki gelişmeler çerçevesinde uzun vadeli yatırımları özendirmek ve
tasarruf araçları arasındaki farklılıkları gidermek amacıyla vergi ve munzam karşılıklar gözden
geçirilecektir.

(2) Devlette Şeffaflığı Artıracak ve Kamu Finansmanını Güçlendirecek Düzenlemeler Görev
Zararları ile İlgili Düzenlemeler

17.KİT’lerin faaliyetlerinde zarar oluşturacak görevlerin en aza indirilmesi yönünde
düzenlemeler yapılmaya devam edilecektir. Büyük bir çoğunluğu kamu bankalarında bulunan
görev zararlarının kaldırılmasına yönelik Bakanlar Kurulu karar taslağı Başbakanlığa
sunulmuş, Kanun taslağının hazırlığı ise tamamlanmak üzeredir. Bundan böyle kamu
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bankalarına görev verilmesi halinde bununla ilgili giderlerin karşılığı ilgili yıl bütçesine
konularak kuruluşlara peşin ödeme yapılacaktır.

18.Bilindiği üzere ilgili yasaların hükümleri gereğince bilançoların ibra edilmesi yasal ve idari
takibi ortadan kaldırmamaktadır. Bu çerçevede, Kamu Bankalarının görev zararlarının
ödenmesi idari ve yasal takibi ortadan kaldırması mümkün değildir

19.Kamu bankalarının Şubat sonu itibariyle mevcut gecelik yükümlülüklerinin üçte ikisi
karşılığında piyasa koşullarına uygun Hazine kağıtları verilmiştir. Kalan kısım için Mayıs
sonuna kadar Hazine kağıdı verilecektir. Hazine ve Merkez Bankası koordineli bir şekilde
hareket ederek piyasalarda olumsuz etki yaratmayacak şekilde kağıtların nakde
dönüştürülmesini sağlayacaktır.

Borçlanma Yasası

20.Bu kanun ile devlette şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması hedeflenmektedir.
Bugüne kadar başta bütçe kanunları olmak üzere değişik yasal metinlerle düzenlenen iç ve dış
borçlanma ile devletin garanti verme sistemi tek bir kanunla düzenlenerek kamu borç
yönetiminin sınırları belirlenmiş açık ve saydam kurallara bağlanacaktır. Ayrıca, borçlanma ve
borç yönetimi politikası esnek, çabuk karar verebilen ve kararlarını çabuk uygulayabilen bir alt
yapıya kavuşturulacaktır. Yapılan borçlanmalarla ve verilen garantilerle ilgili olarak her 3 ayda
bir TBMM bilgilendirilecek ve borç yönetim raporu Meclise sunulacaktır.

Kamulaştırma Yasası

21.Anayasamızda ve Kanunda öngörülen bedelin nakden ve peşin olarak ödenmesi ilkesi,
uygulamada amacından saptırılmaktadır. İdareler, kamulaştırma kararlarının alınmasında ve
kıymet takdirlerinde mali disiplin anlayışından uzaklaşmaktadır. Bu kanunla yeterli ödeneği
temin edilmeden kamulaştırma işlemine başlanılmayacaktır. Öncelikle satınalma ve trampa
usulünün uygulanması yoluna gidilecektir. Anlaşma sağlanamaması halinde kamulaştırma
bedeli mahkemece tespit edilecektir.
Kamu İhale Yasası
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22.Devlet İhale Kanununun değiştirilmesi ile daha rekabetçi ve etkin bir ihale sisteminin
oluşturulması ve uluslararası standartlara uyum sağlanması amaçlanmaktadır. Bu yasa ile devlet
ihalelerinde, uygulama projesine dayalı anahtar teslimi ihale yapılarak hem daha etkin ve
rekabete açık bir ihale yöntemi izlenecek, hem de ihale edilen projelerde maliyet artışı
önlenecektir.

Bütçe ve Bütçe Dışı Fonların Kapatılması
23.Halen kapatılmış bulunan 46 bütçe ve 6 bütçe dışı fona ek olarak 15 bütçe ve 2 bütçe dışı
fonun daha kapatılarak fon sisteminde nihai bir konsolidasyon sağlanması ve böylelikle mali
disiplin ve şeffaflığın temini amaçlanmaktadır.

(3) Ekonomide Rekabeti ve Etkinliği Artıracak Düzenlemeler

Şeker Kanunu

24.Şeker üretiminde, fiyatlandırmasında ve pazarlamasında usul ve esaslar getirerek piyasadaki
istikrarın sağlanması amaçlanmaktadır. 2002-03 üretim döneminden itibaren Devlet tarafından
fiyat açıklanmayacaktır. Şeker piyasası, Şeker Kurulu tarafından düzenlenecektir. İhtiyaç
fazlası şeker üretimine son verilerek devletin zarara uğraması engellenecektir. Üretici ekim
öncesinde fiyatı bilerek ekim kararı verecektir. Türk insanı daha ucuza şeker tüketecektir. Tüm
çiftçilere doğrudan gelir desteği verilerek gelir kaybı giderilecektir. Şeker fabrikalarının
özelleştirilmesinin önü açılacaktır.

Tütün Kanunu

25. Tütün mamülleri ve alkollü içkilerin fiyatlandırılması, dağıtımı, satışı ve kontrolü ile ilgili
usul ve esaslar Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından
düzenlenecektir. 2002 üretim döneminden itibaren devlet nam ve hesabına alım
yapılmayacaktır.Tekel’in üretim ve pazarlama birimlerinin özelleştirmesinin altyapısı
hazırlanmış olacaktır. Fazla üretilen tütünün çürümesi ve yakılması uygulamasına son
verilecektir. Sözleşme ve açık artırma sistemiyle üreticinin önündeki belirsizlikler kalkacaktır.
Tütün üreticisinin de alternatif ürün projesi ve doğrudan gelir desteği ile desteklenmesi
gerçekleştirilecektir.
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Doğalgaz Kanunu

26. Doğalgazın kaliteli, sürekli, ucuz, rekabete dayalı esaslar çerçevesinde ve çevreye zarar
vermeyecek şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için doğalgaz piyasasının
serbestleştirilmesi kanunun ana amacıdır. Yeni Kanun ile BOTAŞ’ın doğal gazın ithalatı,
iletimi ve dağıtımındaki tekel hakkı kaldırılacak tüm aşamalarda özel sektörün katılımı
sağlanacaktır. Bu şekilde oluşacak piyasa mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir yapıya
oturtulacaktır. Doğalgaz piyasası, elektrik piyasası için oluşturulan Kurul ile birleştirilerek
bağımsız bir kurul tarafından düzenlenecektir.
Türk Telekom’un Özelleştirilmesi
27. Türk Telekom’un özelleştirilmesini hızlandırmak için :

(i) Kamu yararı ve ulusal güvenlik amacıyla tutulan Altın Hisse dışındaki hisselerin stratejik
ortağa blok satış, halka arz ve çalışanlara satış yollarıyla özelleştirilmesine,
(ii) Sabit telefon hizmetlerinde kamu tekelinin özelleştirme sonrası kaldırılmasına,
(iii) Lisans verme yetkisinin Telekominikasyon Kurumuna verilmesine,
(iv) sektörün yönetiminde etkinliği artıracak ve bu ilkeler doğrultusunda özelleştirmeyi hızla
gerçekleştirecek icraatın başlamasına,
(v) Yabancıya blok satış oranının %50’nin altında olmasına, imkan sağlayan yasal süreç
başlatılmıştır. Böylece tüm sektörlerin teknolojik yarıştaki yerini belirleyecek olan
Telekomünikasyon altyapısının hızlı bir şekilde gelişmesi sağlanacaktır. Sektörün önündeki
engeller kaldırılarak yerli ve yabancı yatırımcıların katılımı sağlanacaktır.
Sivil Havacılık Kanunu

28. Hava yollarının iç hat uçuş fiyatlarının serbestçe belirlenmesine imkan sağlanacaktır. Türk
Havayollarının ve diğer havayolu şirktelerinin ücret tarifelerini serbestçe tesbit edebilmeleri,
bu ücretleri gün ve saat itibariyle farklılaştırmak suretiyle mevcut uçak kapasitesini etkin bir
biçimde kullanmalarını sağlayacaktır. Ayrıca, bu düzenleme sektörde rekabeti artıracağından
orta ve uzun vadede istihdam artışına katkıda bulunacaktır. Sektörün daha da gelişmesi hem
turizm için yararlı olacak hem de yurtdışındaki vatandaşlarımız da dahil bu sektöre kaynak
yatırılması özendirilecektir.
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(4) Sosyal Dayanışmayı Güçlendiren Düzenlemeler

İş Güvencesi Yasası
29.Avrupa Birliği Ulusal Programında kısa vadeli öncelikler arasına alınmış olup yasa hazırlığı
için sosyal taraflarla görüşmeler yürütülmektedir.
Ekonomik ve Sosyal Konsey Yasası
30.Ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında toplum kesimleri arasında uzlaşma ve
işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Kamu kesimi, işçi, işveren ve diğer sivil toplum
örgütlerini biraraya getiren konseyle ilgili yasa çıkarılmıştır.

(5) Reel Ekonomiye Yönelik Önlemler

30.İhracatın artırılmasına yönelik ilave tedbirler alınacaktır. Bu kapsamda;

i) Bütçeden ve diğer kaynaklardan sağlanacak finansmanlar çerçevesinde Eximbank’ın kredi
imkanları artırılacak,
ii) İhracatta KDV ödemeleri hızlandırılacak,
iii) Desteklerle ilgili uygulamalarda bürokratik işlemler azaltılacaktır.
Bu kapsamda bugüne kadar bütçe ödenekleri öne çekilerek Eximbanka 128 trilyon lira
aktarılmıştır. Bu tutarın 103 trilyon lirası son hafta içinde gerçekleştirilmiştir.

31.Doğrudan yabancı sermayenin Türkiye’ye girişini hızlandırmak amacıyla daha önce
Anayasa’da yapılan değişiklikle getirilen uluslararası tahkim imkanı ile ilgili gereken kanun
çıkarılacaktır. Bunun yanısıra doğrudan yatırımın önündeki idari ve bürokratik engelleri
ortadan kaldıracak bir eylem planı çalışmaları başlatılmıştır
32.Esnaf, sanatkar, KOBİ’ler ve tarım kesiminin krizden asgari seviyede etkilenmelerini temin
etmek amacıyla Ziraat ve Halk Bankasından kullanmış oldukları kredilerin faizlerine
maliyetlerin yansıtılmasını sınırlamak amacıyla bütçeye 400 trilyon lira tutarında ödenek
konmuştur.
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C. Makroekonomik Hedefler

33.Yaşanan krizler bankacılık kesimi üzerinde ciddi bir tahribata yol açmış ve kamu maliyesi
üzerine büyük bir yük getirmiştir. Faiz oranlarındaki yükselme ve kurlardaki belirsizlik
ekonomik birimlerin geleceğe ilişkin güvenlerini sarsmış, reel ekonomiyi de olumsuz yönde
etkilemiş ve ekonomi daralma sürecine girmiştir. Türk Lirasının değer kaybıyla birlikte
enflasyonda da bir sıçrama gözlenmiştir.

34.Ancak, rekabet gücünde kazanılan iyileşme, güçlü maliye politikasının sürdürülmesi, aktif
para politikası ve uzlaşmaya dayalı gelirler politikası ile büyüme hızı ve enflasyon üzerindeki
bu olumsuz etkilerin giderilmesi mümkün görülmektedir. Yılın ikinci yarısında ekonomideki
bu daralma eğilimi tersine dönecektir. Özellikle turizm gelirleri ile ihracatta beklenen artış
ekonomide beklenen canlanmaya önemli katkı sağlayacaktır. Yılın tamamında GSMH’nın
yüzde 3 dolayında gerilemesi beklenmektedir.Ancak, mevsimsel etkilerden arındırılmış bazda
büyüme hızı yılın ikinci yarısında pozitif olacaktır.

35.Türk Lirasının dalgalanmaya bırakılmasıyla birlikte enflasyonun hızlanması kaçınılmazdır.
Yıl sonunda TEFE’deki artışın yüzde 57.6, TÜFE’deki artışın ise yüzde 52.5 olması
beklenmektedir. Ancak, programın kararlılıkla uygulanması sonucunda yılın ikinci yarısında
fiyat artışları yeniden yavaşlama eğilimine girecektir. Mevsimsel etkilerden arındırılmış bazda
aylık fiyat artış hızı yılın son döneminde yüzde 2 civarına gerilemesi hedeflenmektedir.

36.Büyüme hızındaki düşüş ve iç talebin daralması sonucunda ithalatın gerilemesi, rekabet
gücünde sağlanan iyileşmenin ise ihracat ve turizm gelirlerini olumlu etkilemesi
beklenmektedir. Böylece, 2001 yılında cari şlemler hesabı dengeye yakın olacaktır.

Makroekonomik Politikalar

Maliye Politikası
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36.Kriz sonrasında bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler
kamu finansmanı üzerine önemli bir yük getirmiştir. Diğer yandan, TL’nin değer kaybı ve faiz
oranlarındaki yükselme borç servis yükünü ağırlaştırmaktadır. Kamu borç stokundaki artışın
kontrol altında tutulabilmesi için faiz dışı harcamalarda azami tasarrufun ve disiplinin
sağlanması büyük önem taşımaktadır. Programın faiz dışı bütçe fazlasına ve kamu
finansmanına ilişkin hedefleri bu çerçevede belirlenmiştir.

37.2000 yılında yüzde 3 civarında olan toplam kamu kesimi faiz dışı fazlasının GSMH oranı
2001 yılında yüzde 5,5’e yükseltilecektir. Bu çerçevede;
(i) Konsolide bütçe faiz dışı fazlasının GSMH’ya oranının 2000 yılındaki yüzde 4,6’lık
seviyesinden 2001 yılında yüzde 5,1 seviyesine yükseltilmesi,
(ii) Başta KİT olmak üzere diğer kamu hesaplarında 2000 yılında yüzde 1,8 olan faiz dışı açığın,
2001 yılında yüzde 0,4 fazlaya dönüştürülmesi hedeflenmiştir.
Harcama Tedbirleri
38.Kamu finansmanına ilişkin hedeflere ulaşmak için herşeyden önce devlet tasarruf edecektir.
Öngörülen tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:
(i) Faiz dışı harcamalarındaki nominal artışın GSMH’nın nominal artışının altında tutulmasına
özen gösterilecektir. Bu çerçevede 2001 yılında 2000 yılına kıyasla harcamalarda yüzde 9
oranında reel bir azalma hedeflenmektedir.
(ii) Kamu harcamaları disiplin altına alınarak azami tasarruf sağlanacaktır. Bu amaçla, Kamu
Tasarruf Genelgesi titizlikle uygulanacaktır. Maliye Bakanlığı’nın uygun gördüğü ödenek

kalemlerinde blokaj uygulanacaktır.
(iii) Diğer cari, yatırım ve bazı transfer harcamalarındaki artış kur ve fiyat artışlarının altında
tutularak GSMH’nın yüzde 1,5’i kadar tasarruf sağlanacaktır.
(iv) Bu önlemlerin yanısıra bütçenin diğer cari transferler kaleminde yapılacak kesintiler ile
GSMH’nın yüzde 0,3‘ü oranında tasarruf sağlanacaktır.
(v) Kamu bankalarının faiz farkı ödemelerini karşılamak üzere bütçeye GSMH’ nın yüzde
0,2’si oranında ödenek konmuştur. Ödenek aşımına yol açacak yükümlülükler verilmeyecektir.
(vi) Sağlık, eğitim ve güvenlik hizmetleri hariç kamuda yeni personel alımı ancak çok
olağanüstü ve kuruluşların etkinliği açısından mutlaka gerekli durumlarda yapılacaktır. Toplam
memur sayısında artış olmayacaktır.
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(vii) Tüm kesimleri ilgilendirmeyen ve ücret adaletini hedeflemeyen münferit maaş ve ücret
artış talepleri kesinlikle dikkate alınmayacaktır.
(viii) Çok zorunlu haller dışında yatırım programına yeni proje alınmayacak ve yıllara sari
ihalelere gidilmeyecektir.
(ix) Gider artışına yol açacak teşkilat genişlemesi ve yeni kadro ihdası dahil, kaynağı olmayan
harcama artırıcı hiç bir öneri gündeme getirilmeyecektir.
(x) KİT’lerin etkin çalışmalarını sağlayacak düzenlemeler yapılmaktadır. Bu çerçevede
personel sayısı artırılmayacak, fazla mesai, ikramiye ve prim gibi ödemelerde kısıntıya
gidilecek, cari harcamalar kontrol altına alınacak ve yatırım harcamaları rasyonalize edilecektir.
(xi) Tarımsal destekleme fiyatları öngörülen enflasyonu aşmayacak şekilde artırılacak ve
kuruluşların finansman imkanları dikkate alınarak miktar kısıtlamasına gidilecektir.
(xii) Sosyal güvenlik kurumlarının sağlık harcamaları disiplin altına alınacaktır.
Gelir Artırıcı Düzenlemeler

38.Gelir hedeflerine ulaşmak için aşağıdaki başlıca düzenlemeler öngörülmüştür:
(i) Vergi gelirlerinin artırılmasına yönelik olarak 2000 yılı sonunda alınan tedbirlerin titizlikle
uygulanmasına devam edilecektir.
(ii) Akaryakıttaki otomatik fiyatlandırma mekanizmasına devam edilecek ve Akaryakıt
Tüketim Vergisi (ATV) en az hedeflenen enflasyon ölçüsünde ayarlanacak ve ATV tahsilatının
GSMH içindeki payı yüzde 2,8 olacaktır.

(iii) Başta enerji ve petrol sektörü olmak üzere ithale dayalı ürünlerin fiyatları kurdaki
değişiklikleri, artan maliyetleri ve ekonomik gerçekleri yansıtacak şekilde geciktirilmeden
uygulanacaktır.
(iv) Vergi tabanının yaygınlaştırılması amacıyla vergi kimlik numaralarının kullanımı
genişletilecektir.
(v) Vergi kayıp ve kaçağının en aza indirilmesi amacıyla vergi denetimleri artırılacaktır.
(vi) Vergi tahsilatının artırılması için vergi gecikme faiz ve cezaları enflasyonla uyumlu bir
biçimde artırılmıştır
(vii) Bireysel yatırımcıların kamu kağıtlarından elde ettikleri gelirlerin beyanname dışı
tutulması suretiyle kamu kağıtlarına olan bireysel talep artırılacaktır.
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Dış Finansman
39. Faiz dışı dengede 10 milyar dolar civarında fazla verilmesine rağmen, 2001 yılında kamu
kesiminin finansman ihtiyacı yüksek seviyede bulunmaktadır. Bu finansman ihtiyacının
tamamen iç piyasalarda karşılanması mevcut makroekonomik öngörülerle tutarlı olmayacaktır.
Bu nedenle ek dış finansmanın sağlanması gerekmektedir. Bu çerçevede, uluslararası kuruluşlar
ve gelişmiş ülkeler nezdinde dış finansmanın sağlanması yönünde yoğun müzakereler
sürdürülmektedir. Bu müzakerelerin tamamlanmasını müteakiben programın finansmanı ve
buna bağlı olarak para politikası ile ilgili belirlenen büyüklükler detaylı olarak kamuoyuna
açıklanacaktır.

Gelirler Politikası
40.Hedeflenen enflasyonla uyumlu gelirler politikası uygulanması esastır. Memur maaşları
enflasyonla uyumlu olarak artırılacaktır. Kamu işçilerinin ücretleri, 1999-2000 dönemini
kapsayan toplu iş sözleşmeleriyle sağlanmış olan reel artışlar, kamu dengesi ve kamu kesimi
çalışanları arasında ücret adaleti gözetecek şekilde ayarlanacaktır. Her kesimin bugün
göstereceği fedakarlık büyüme ve istihdam açısından krizin maliyetini düşürecek ve yılın ikinci
yarısında büyüme ortamına girişi hızlandıracaktır.
41.Düşük gelirli çiftçilerin doğrudan gelir desteği sistemi ile güçlendirilmesi temel ilkedir. Bu
politikanın ülke genelinde uygulanabilmesi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yürütülen
çiftçi kayıt projesinin tamamlanması gerekmektedir. Kısa dönemde, devletin destekleme alım
fiyatlarının kuruluşların finansman imkanları dikkate alınarak ve hedeflenen enflasyonu
aşmayacak
şekilde
artırılması
öngörülmektedir.
(http://www.tcmb.gov.tr/yeni/duyuru/eko_program/program.pdf)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türkiye’nin finansal serbestleşmesini ardından yaşadığı krizlerden ve daralma dönemlerinden
en önemlileri olan 1994 krizi ve 2000-2001 krizi ele alınmıştır. Bu anlamda krizlerin nedenleri
ve gelişimi ekonomi kuramları çerçevesinde değerlendirilmiş krizlere cevaben ortaya konan
istikrar tedbirlerine yer verilmiştir.

282

Bölüm Soruları
1. 2000 Krizinin temel nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Enflasyon ve faizin yükselmesi
B) Vergilerin fazlalığı
C) TL’deki değer kaybı
D) Özel kesimin aşırı borçlanma
E) Siyasi istikrarsızlık
2.Aşağıdakilerden hangisi 5 Nisan 1994 krizinin nedenlerinden biri değildir?
A) Para Arzının daralması
B) Ulusal paranın değerlenmesi
C) Yüksek kamu açıkları
D) Faiz oranlarının yükselmesi
E) Cari açığın yüksek boyutlara ulaşması
3. 1994 Krizine cevaben uygulanan istikrar tedbirleri.............dir.
A)
B)
C)
D)
E)

24 Ocak Tedbirleri
Güçlü Türkiye’ye Geçiş Tedbirleri
5 Nisan Tedbirleri
Haziran İstikrar Tedbirleri
Döviz Piyasası Kurulu Tedbirleri

4. 1994 Krizi’ne cevaben uygulanan Kamu Kesimi Mali Dengesini Sağlamaya Yönelik
Tedbirler içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)
B)
C)
D)
E)

Devlet bütçesinde katı ve yaygın bir tasarruf uygulaması başlatılmıştır.
Kamuda kadrolu ve sözleşmeli personel alımları durdurulmuştur.
Kamu yatırım programına yeni projeler eklenmemiştir.
Kamu yatırımlarında mevcut projelerde yap-işletdevret modeli tercih edilmiştir.
Kamudan işten çıkarmalar kolaylaştırılmıştır.

5.1994 Krizi sonrasından kamu gelirlerini arttırıcı bir dizi tedbir öngörmüştür.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir?
A) KİT ürünlerine maliyetlerini karşılayabilecekleri ve hatta kar edebilecekleri
oranlarda zamlar yapılmıştır.
B) KİT ürünlerinde vergi indirimi yapılmıştır.
C) Kamuya ait lojmanlar ve dinlenme tesislerinin satılmıştır.
D) Yeni KİT’ler açılmıştır.
E) Kamu sektöründe AR-GE araştırmaları arttırılmıştır.
6)…………………kriz modelleri, krizi tetikleyen temel makroekonomik faktörlerin
önemini vurgulamakta ve ani spekülatif atakla başlayan para/döviz krizlerinin nedenlerini, sabit
döviz kurunun sürdürebilirliği ile tutarsız iktisadi politika uygulamalarına bağlamaktadır.

283

7)………………….kriz modellerinde temel ekonomik göstergelerin bozulması, ulusal
paraya saldırı için zemin hazırlamasına ve saldırı olasılığını arttırabilmesine rağmen, spekülatif
atak içim tüm göstergelerin bozulması gerekmez
8)………………..kriz modellerinde, finansal serbestleşmesini tamamlayan gelişmekte
olan ülkelerin iyi düzenlenmemiş ve yapısal olarak hazır olmayan bir finans ve bankacılık
piyasasıyla dışa açılarak, aşırı ve riskli borçlanmaları krizin temel sebebidir.
9)1992-1993 yıllarında ortaya çıkan Avrupa Döviz Kuru Mekanizması (ERM) ve 1994
Meksika ………………..modelleri ile açıklanmaktadır.
10)2001 Şubat Krizi’nin ardından ………………………yürürlüğe konmuştur.

Cevaplar
1) A
2)A
3) C
4) E
5) A
6) Birinci nesil
7) İkinci Nesil
8) Üçüncü nesil
9) İkinci Nesil Kriz
10)"Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı"
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. 2008 Küresel Finans Krizinin Nedenleri
14.2. 2008 Finansal Krizinin Gelişimi
14.3. 2008 Finans Krizinin Değerlendirmesi ve Türkiye’ye Yansıması
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2008 Küresel Finans Krizi, Mortgage Balonu, Borç Krizi
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Giriş

2008’de bir finans krizi olarak Amerika’da ortaya çıkan kriz, 2011 yılında bir borç krizine
dönüştü, bugün IMF, DB gibi kurumların da ortaya koyduğu üzere küresel kriz ne zaman
bireceği kestirelemeyen ‘Büyük Durgunluk’a dönüşmüş durumda (IMF,2009; ILO, 2013;
ILO,2011; DB, 2011). Yüksek büyüme yılları olarak tanımlanan 2002-2007 yılları aralığındaki
genişlemenin, yükselen ekonomilerin çekici güç olduğu artan ihracat hacminin arka planında
finansal kırılganlık ve bölgesel ticari dengesizliklerle birlikte gerçekleştiğini gördük. Finansal
krizin yükselen ekonomilere ve gelişmekte olan ekonomilere yansıması da zaten bu aşırı
entegre büyüme stratejisinden kaynaklandı. Kısa sürede yayılan ve derinleşen kriz, aşırı entegre
ekonomik yapının sorgulanmasından talep dinamikli politika arayışlarına değin çeşitli yeni
politika arayışlarının bizzat Washington Concensus’un merkezinde tartışılmasına neden oldu.

Büyüme yıllarında dahi en önemli gündem maddelerinden olan yüksek işsizlik, küresel
istihdam krizi, kriz sonrasında geçiştirilmesi ekonomik ve politik olarak mümkün olmayan bir
baskı yaratmaya başladı. 2007-2012 yılları arasında küresel işsizlik 197.3 milyon kişiye
yükseldi. Kriz sonrasında ortaya çıkan 28.4 milyon iş kaybı giderilemedi, bunun yanında 39
milyon kişi iş bulma ümidini kaybederek işgücü piyasasını terk etti. Diğer bir deyişle kriz, 67
milyon iş açığı yarattı (ILO, 2013). İşsizliğin içinde uzun süreli işsizliğin ve ümidi kırık işçilerin
payının artması, çevrimsel işsizliğin kalıcılaşarak yapısal işsizliğe dönüştüğünü gösteriyor.
İşlerini koruyanlar ise, çalışma koşullarının bozulması, artan işyükü ve ücret kesintilerine
boyun eğmek zorunda kaldı. Formel işgücü piyasasının çözülmesi geniş kitlelerin kırılgan
istihdam ve çalışan yoksullara dönüşmesine yol açtı. Krizin sosyal sonuçlarının vardığı boyut,
arz dinamikli politikaların sorgulanmaya başlanmasının da etkisiyle, istihdam odaklı
politikaların ve devletin aktif istihdam politikalarına yönelmesinin önemli bir araç olarak
görülmesine neden oldu (ILO, 2013; ILO,2011; DB, 2011).
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14.1. KRİZİN ORTAYA ÇIKIŞ HİKÂYESİ6

İlk olarak ABD’de bir finans krizi olarak patlak veren krizin ardındaki uzun dönemli ve yapısal
nedenleri tartışmaktan ziyade finans krizi olarak patlak vermesinin üzerinde duracağız. Birdal
(2013) krizin ortaya çıkışını açıklarken reel sektördeki kar hadlerindeki düşme eğiliminin ve
faiz getirilerinin düşüklüğünün sonycunda sermayenin emlak piyasasına yönelmesinin, emlak
piyasasında bir balon yarattığını ortaya koymaktadır:

‘Geçtiğimiz on yıl içerisinde dev bir hacime ulaşan ABD mortgage piyasası reel sektördeki kar
oranlarının düşme eğiliminde olduğu, hazine tahvillerinin ise düşük getiri oranları dolayısıyla
eski cazibesini yitirdiği bir dönemde uluslararası finans sermayesinin başlıca yatırım alanı
haline gelmiştir. Ülkedeki emlak piyasasına yönelik fon akışı mortgage kredisi maliyetlerini
daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde ucuzlatırken, aşırı fon arzı mortgage piyasasında
önceleri uygulanmakta olan kimi standartların gevşetilmesine yol açmış ve yüksek riskli
(subprime) krediler hızla yaygınlaşmıştır. Bu durum, bir yandan ABD’de ev sahipliğinin hızla
tabana yayılmasını sağlarken diğer yandan ülkedeki emlak fiyatlarının hızla artışını sağlamıştır.

Bu sürecin oluşumunda ABD Merkez Bankası FED’in 2000’lerin başında NASDAQ
balonunun patlamasıyla birlikte açığa çıkan ekonomik krizi aşmak amacıyla faizleri hızla
aşağıya çekmesi ve dönemin FED başkanı Alan Greenspan başta olmak üzere ekonomiden
sorumlu yetkililerin yatırımcıları emlak piyasasındaki büyümenin kalıcılığına ikna etme ve
değişken faizli kredilere yönlendirme çabaları da önemli rol oynamıştır. Emlak fiyatlarındaki
artışla yaygınlaşan ikinci ipoteklerden kaynaklı krediler yoluyla tüketici talebinde ve
ekonomide büyüme sağlanırken, “menkul kıymetleştirme” yoluyla emlak kredileri uluslararası
piyasalara ihraç edilmiştir. Bu durum merkezinde inşaat sektörünün ve finans piyasalarının
bulunduğu, küresel piyasalar tarafından fonlanan talebin tetiklediği bir ekonomik balona yol
açmıştır.’

Daha sonra sürdürülemez hale gelen bu balonun oluşması ise aslen 2001’de ortaya çıkan ve
dot-com balonu olarak bilinen balonun patlaması sonrasında geliştirilen politikaların ve
eğilimlerin uzantısıydı. Dot-com balonu 1990’larda bir büyüme dalgası yaratan bilgisayarın ve
internetin hayatımıza ve ekonomik işleyişe girmesinin sonucunda ortaya çıkmıştı. Bilgisayar
alanında faaliyet gösteren şirketler lider konuma gelirken yazılım ve internet sektörü
Krizin ortaya çıkışının detaylı hikayesi için Birdal 2013’e bakınız. Bu başlık Birdal 2013 makalesi
üzerinden ele alınmıştır.
6

291

büyümenin motoru haline gelmişti. Öyle ki ‘1996 ile 2000 yılları arasında NASDAQ
(Amerikan Borsası Teknoloji Endeksi) 600’den 5000 seviyesine ulaştı. Bu tarihte eşi benzeri
görülmemiş büyüme giderek daha çok yatırımcıyı bu hisselere yöneltmekte ve hisseler aşırı
değer kazanmaktaydı. Ve balon en sonunda patladı. 2000 yılı içerisinde birkaç ayda endeks
5000 seviyesinden önce 2000’lere 2002 yılında ise 800 seviyesine kadar geriledi.’

2000-2001’de yaşanan dot-com balonu krizinin FED’in faiz oranlarını hızla aşağıya çekmesiyle
aşılmaya çalışılması sonucunda başka bir balon yaratıldı:
‘Dot-com balonunun patlamasıyla ortaya çıkan krizin önünü almak amacıyla FED 2001 yılı
içerisinde gecelik faiz oranlarını 11 kez indirerek %6,5’tan %1,75 seviyesine çekti. 2003
Haziranında %1 seviyesine düşen ve 1 yıl kadar bu seviyeyi koruyan düşük faiz oranları aynı
zamanda emlak balonunun ardındaki başlıca etkenlerden de biri oldu. Kısacası dot-com
balonunun patlamasıyla oluşan kriz ortamında yaraları sarmak ve ekonomik durgunluğun
önüne geçmek amacıyla faizleri düşüren FED bu politikasıyla emlak balonunun tehlikeli boyuta
ulaşmasına ön ayak olmuştu. Düşük faizlere, kredi yeter koşullarının neredeyse tümüyle
kalktığı ve yüksek riskli kredilerin toplama oranının giderek arttığı bu koşullarda emlak fiyatları
da katlanmaya başladı. Emlak fiyatlarındaki tırmanış ise ihtiyacın da ötesinde emlak yatırımını
en cazip yatırım aracı haline getirerek emlak satışlarını daha da tetikledi ve balon büyümeye
başladı. Bu süreçte ev alıp 2005 yılında emlak fiyatlarının duraklamaya başladığı dönemde satış
yapan yatırımcılar %100’lere varan karlar elde ettiler. 2006 yılı içerisinde ise emlak satışları
durma noktasına geldi ve emlak fiyatları gerilemeye başladı. Balon hava kaçırmaya başlamıştı!’

2007 yılından itibaren emlak fiyatlarının hızla inişe geçtiği görüldü. Borçlanarak mortgage
yoluyla ev almaya çalışanların yatırımları bu durumda hızla eriyerek bireysel iflaslara neden
olmuştur. Bu durumda mortgage balonu patladıktan sonra bir bireyin yatırımının nasıl eridiğini
ve kişinin nasıl borçlu duruma düştüğünü Birdal bir örnek yardımıyla şöyle açıklıyor:
‘Şimdi kısaca emlak piyasasındaki durgunluğun önceki dönemdeki hızlı fiyat artışlarının
cazibesine kapılarak yapılan yatırımları nasıl etkilediğine bir göz atalım. Emlak piyasasında
yüzde 15 düşüş yaşanması durumunda bu kez 200 bin dolarlık evin fiyatı bir sene sonunda 170
bin dolara varmaktadır. Bireyin 150 bin dolar borcu bulunduğunu düşünürsek evdeki öz
sermayesinin 50 bin dolardan 20 bin dolar seviyesine gerilemesi kısacası yüzde 60 zarar etmesi
anlamına gelir. Evin 50 bin doların üzerinde değer kaybetmesi durumunda ise bireyler yalnızca
öz sermayeyi tümüyle kaybetmekle kalmıyor aynı zamanda evi elden çıkararak borcu
kapatmaya kalkışması durumunda dahi net borçlu durumuna düşmektedir. Bu durum son krizde
sıkça yaşandı. ABD’de emlak fiyatları bir sene içerisinde yüzde 16 civarında geriledi.
Kontratlardaki peşinatın yani özsermayenin genelde yüzde 10 civarında olduğunu düşünürsek
özsermayeleri tümüyle eriyen ve net borçlu duruma düşen geniş bir nüfus bulunmaktadır. Bir
örnekle açıklarsak, 20 bin peşinatla toplam 200 bin dolar değerinde ev alan bir kişinin evinin
bedeli sene sonunda yüzde 16 değer kaybederek 168 bin dolara gerilemiştir. Dolayısıyla,
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bireyin evdeki özsermayesi tümüyle erimiştir. Bu durumda artık bireyin 168 bin dolarlık bir
eve 180 bin dolar kredi borcu ödemeyi sürdürmesinin bir anlamı kalmamaktadır. Kişi evi terk
edip aynı değerde bir evi yeniden alması durumunda daha az borç ödeyecektir. Bu koşullar
altında bireysel iflaslar artık ekonomik bir zorunluluk olmanın da ötesinde borçlular açısından
tercih edilir bir hal almaktadır. Bankalar evlere el koyup satılığa çıkardıkça emlak fiyatları daha
da düşmekte ve daha fazla emlak sahibi net borçlu duruma düşerek bireysel iflas seçeneğine
yönelmektedir.’
Emlak balonunun patlamasının ardından ipotek destekli tahvillere yapılan yatırımlar ve riskli
kredilere dayanan CDO’lar (Collateralized debt obligation-teminatlı borç yükümlülüğü) da
büyük zararlar yaşanmıştır ve portföylerinin yarısından fazlası bunlardan oluşan bankaların
özsermayelerinin hızla azalması sonucunda kitlesel iflaslar ortaya çıkmıştır.

14.2. Finans Krizinden Küresel Büyük Bunalıma7

2007 yazında ABD’de konut krizi olarak başlayıp bir finans krizine dönüşen kriz önce AB’ye
ve daha sonra dünyanın geri kalanını etkisi altına almış ve reel sektörü etkileyerek bugün hala
aşılamayan bir büyük bunalıma dönüşmüştür.
‘Gerek gelişmiş gerekse de GOÜ’in büyüme oranları, sanayi üretimi ve mal ihracatı hızla düştü
(Şekil 1). Krizin reel ekonomi üzerindeki en çarpıcı etkisi büyüme oranlarının hızla düşmesinde
görülmektedir. Global iktisadi büyüme oranı 2007’de yüzde 5.2, 2008’de yüzde 3.4 ve 2009’da
yüzde 0.5 olarak gerçekleşti (IMF, 2011). Özellikle AB ekonomisinde devam eden resesyon
sebebiyle küresel ölçekte iktisadi yavaşlama devam etmektedir. AB ekonomisi küçülmektedir.’
(Tanyılmaz, 2013)

Şekil 1: Dünya Ekonomisinde Sanayi Üretimi ve Mal İhracatı %

Krizin reel sektöre etkileri ve küresel sonuçları için Tanyılmaz 2013’e bakınız. Bu başlık Tanyılmaz 2013
makalesi üzerinden ele alınmıştır.
7
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Kaynak: IMF, 2010:4; Tanyılmaz, 2013.
‘Dış ticaretin büyüme hızı 2007’de yüzde 6.4’den 2008’de yüzde 2.1’e yavaşlamış, ancak
2009’daki yüzde 12.2 oranındaki daralma ile daha önce yakın tarihte görülmemiş boyutlara
ulaşmıştır (UNIDO, 2011: 5). Krizin etkisi 2008’in dördüncü çeyreğinden itibaren küresel
ekonominin tüm bölgelerinde kendisini hissettirmiştir. Aynı dönemde ihracat Avrupa
bölgesinde yüzde 14, Asya bölgesinde yüzde 5 düşmüştür (WTO, 2009). Dünya ekonomisinin
gidişatı bakımından kritik önem arz eden sabit sermaye yatırımlarında büyük çaplı düşüşler
görülmüştür.’

Sabit sermaye yatırımlarındaki düşüşle birlikte (Tablo 1) 2008’de, ama özellikle 2009’da imalat
sanyisinde kapasite kullanım oranları birçok ülkede gerilemiştir (Tablo 2). Dünya ekonomisi
genelini saran kriz, ABD ekonomisindeki finansal krizi takiben Euro krizinin patlak vermesi ve
günümüzde de Çin ekonomisinde yavaşlama ile birlikte düşünüldüğünde 1929 Büyük
Buhranı’yla karşılaştıtlabilecek boyutlarda bir ‘Büyük Durgunluk’’a dönüşmüştür.

Tablo 1: Sabit sermaye yatırımlarının artış hızı
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Yıllar

ABD

Almanya

Japonya

İngiltere

İtalya

Türkiye

2007

4.9

4.6

2008

1.6

3.6

-4.0

-3.1

-2.9

-4.6

2009

-18.6

-6.3

-16.0

-12.3

-12.8

-20.0

2010

-1.9

2.7

-2.2

-6.3

-0.4

8.0

Kaynak: Seelos, 2009; Tanyılmaz, 2013.
Tablo 2: Çeşitli ülkelerde imalat sanayisi kapasite kullanım oranları (%)
Yıllar

ABD

Meksika

Almanya

2007

80.6

74.0

86

2008

77.6

72.5

76

2009

65.8

30-60

71.5

Kaynak: Seelos, 2009 ; Tanyılmaz 2013.

Tablo 3:Büyük Resesyonların Dünya Ekonomisi Üzerindeki Etkileri:
1975

1982

1991

2009

Kişi başına üretim -0.13

-0.89

-0.18

-2.50

Sanayi üretimi

-1.60

-4.33

-0.09

-7.57

İşsizlik oranı artışı +1.19

+1.61

+0.72

+2.56

Kişi
tüketim

başına +0.41

-0.18

+0.62

-1.11

Kişi
yatırım

başına -2.04

-4.72

-0.15

-8.74

Toplam
hacmi

ticaret -1.87

-0.69

+4.01

-11.75

Kaynak: Ulagay 2009, Tanyılmaz 2013.
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Tablo 3’de son yaşanan krizin ve onu takip eden durgunluğun daha çnceki küresel
durgunluklarla karşılaştırıldığında çok derin bir durgunluk olduğu görülüyor. Toplam ticaret
hacmindeki gerileme ve sanayi üretimindeki düşüş, 1980’lerin başında yaşanan kriz ve
durgunluğun yarattığı etkinin iki misli bir etki yaratmış durumda.

Kriz merkez gelişmiş ülkelere güçlü ekonomik bağlarla büyüyen gelişmekte olan ülkelere
ticaret ve finans üzerinden benzer mekanizmalarla sirayet etmiştir. Uluslararası kredinin
kısılması, ihracatta ve ihraç malların fiyatlarındaki düşüş (özellikle birincil ve emek yoğun
üretime dayanan sektörlerde), yabancı yatırımlarda düşüş, uluslararası ticaret zincirlerinde
kopmalar (imalat sanayi), yabancı işçi gelirlerinde düşme, tersine göçlerin başlaması ve gıda
yetersizliği gibi yollardan kriz gelişmkte olan ekonomileri etkiledi.

Yükselen ekonomilerde yaşanan tipik ilk kriz göstergesi sermaye kaçışı ve yerli paranın değer
kaybetmesi ve hisse senetlerinin değerinin düşmesi (2007 ile karşılaştırılda Türkiye’de %60
düşmüştür), risk primlerinin yükselmesi ve bankacılık sektöründe likidite daralması oldu
(Rawdanowicz, 2010, p.6). 2003-2007 yılları arasında hisse senetleri fiyatlarında Çin,
Hindistan, Türkiye ve Kore, ABD’ye paralel bir yükselme içindeydi, balonun 2008’de
patlamasının ardından yabancı yatırımcılar hızla ülke dışına çıktılar. En hızlı büyüyen ülkeler
dahi büyümelerinde ciddi bir azalış yaşamayı engelleyemediler ve sanayileşmiş olan ülkelerle
olan ticarete bağlı kırılgan bir büyüme stratejisi yürüttüklerini görmek zorunda kalmışlardır.
Malezya, Singapur, Kore, Tayland ve Çin ihracatlarının düşmesinden çok etkilenen ülkeler
arasındadır. Latin Amerika ise üretim daralması yaşamış, özellikle Meksika büyük bir
ekonomik durgunluk içine düşmüştür. Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri cari açık ve sorunlu bir
bankacılık sisteminin üzerine bir de krizden etkilenince ekonomileri hızlı bir düşüş yaşamıştır8.
Krizin sosyal maliyetleri korkunç boyutlardadır. Yükselen işsizlik, artan eşitsizlik, gıda krizi ve
mali daralma sonucunda özellikle de daha güşsüz ve kırılgan gruplar krizin yükü altında en çok
ezilen gruplar olmuştur.

Krizin derin ve sarsıcı sonuçları aşırı finansal ve ekonomik entegrasyonun zararlarının
tartışılmasını beraberinde getirmiştir. Piyasaların kendi hallerine bırakıldıkları serbest piyasa
ekonomisi söylemi eleştirilmiş ve devlet düzenlemesinin önemi yeniden tartışılmaya
başlanmıştır. 2008 Davos toplantısı finans piyasalarının nasıl düzenlenmesi gerektiğinin ve
ihracata dayalı stratejinin zayıflıklarının tartışıldığı bir toplantı olmuştur. Ayrıca krizle birlikte
genel eğilim krizin etkilerini hafifletmek üzere genişletici maliye politikaları uygulayarak,
devletin iş yaratmak konusunda aktif rol oynaması yönünde olmuştur, zira krizin en yakıcı
sorunu geniş kitleler için işsizliktir. (IMF, 2009a). Kimi hükümetler çabuk ve cömert politikalar

See Akyüz (2010), Akyüz (2011), WB (2011), and ILO (2011) for a comprehensiveanalysis of
impactsandpolicyresponsestothecrisis in emerginganddevelopingcountries.
8
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uygulayarak krizin etkilerini hafifletmekte hızlı davranmıştır (Asya ülkeleri, Rusya ve
Brezilya), kimileri ise eski politikalarda ısrar etmiştir (Öniş and Güven (2011), p.587).

14.3. Krizin Türkiye’ye Yansıması

Türkiye, krizden en çok etkilenen ‘yükselen ekonomilerden’. Orta ve Doğu Asya’nın (Çin
hariç) yükselen ekonomileri içinde Türkiye (% -4.7), Rusya’dan (% -7.9) ve Meksika’dan (% 6.5) sonra üretim hacmi en çok etkilenen üçüncü ülke. Küresel kriz Türkiye ekonomisi üzerinde
yukarda değindiğimiz kanallar arasında özellikle üç kanal üzerinden etkide bulunmuştur:
1- Dış ticaret - yurtdışı pazarların daralması: Yukarıda da belirtildiği gibi Avrupa’da krizle
birlikte talep daralması, bu ülkelere yapılan ihracatın yavaşlaması, Türkiye gibi dış ticareti
açısından gelişmiş ülkelere bağımlı ülkelerin krizden etkilenmelerinin temel unsurudur. Dış
ticaret akımları 2008’in ortalarından itibaren küresel krizin Türkiye ekonomisini etkilemesinde
önemli bir kanal olmuştur (Uygur, 2010)
İhracattaki küçülme, 2008-2009’da milli geliri %-3.4 daralttı. Krizden en çok etkilenen
sektörler ise inşaat, toptan ve perakende ticaret, ve imalat sanayi oldu (Uygur, 2010). Özellikle
ihraç mallarına olan talebin daralmasıyla birlikte imalat sanayi son 30 yıl içindeki en ciddi
düşüşü yaşadı, 2008’in son çeyreğinde %12; 2009’un ilk çeyreğinde ise %23 küçüldü
(TÜİK,2010).

Tablo 4: Aylık Sanayi Üretim Endeksi
Aylık Sanayi Üretim Endeksi
Yıllık

2009

2007

2008

Şubat

Mart

Nisan

Sanayi

6,9

-0,9

-23,8

-20,8

-18,5

Madencilik

8,3

7,5

-17,1

-9,6

-5,3

İmalat

6,6

-1,8

-26

-23,4

Enerji

8,7

3,8

-9,6

-3,3

Mayıs

Haziran

Temmuz

-10,3

-9,20

-12,8

-7,8

0,9

-20,5

-18,9

-11,2

-10,5

-5,3

-5,7

-3,8

-3,2

Kaynak: TÜİK
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Tablo 5: Dünya ekonomisinde ortalama büyüme oranları (%)
İktisadi Büyüme

2007-2010
(%)

Avrupa Bölgesi

0.21

G7

0.24

Avrupa Birliği

0.34

Gelişmiş Ekonomiler

0.61

Türkiye

2.21%

Merkez ve Orta Avrupa

2.37%

Diğer Gelişmiş Ülkeler

2.85%

Bağımsız Devletler Topluluğu 3.06%
Dünya ort.

3.31%

Latin Amerika

3.75%

Yeni
Sanayileşen
ekonomileri

Asya

3.95%

Ortadoğu ve Kuzey Afrika

4.46%

ASEAN – 5

5.27%

Alt Sahra Afrika

5.53%

Gelişmekte Olan Ekonomiler

6.79%

Gelişmekte Olan Asya

10.21%

Kaynak: IMF, 2011 verileri; Tanyılmaz, 2013
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2- Sermaye hareketleri - dış kaynak çekilişi: Türkiye özellikle finansal serbestleşme
sonrasında büyümesini kısa süreli yabancı sermaye yatırımlarına dayandırmıştır. Yüksek faiz
politikası ile yabancı sermayeyi çekme stratejisi krizlere açık ve kırılgan bir yapı yaratmıştır.
Yukarıda da belirtildiği üzere ABD’de büyüyen finansal balonun bir yansıması da Türkiye’de
büyümüş, ABD ‘deki balonun patlamasıyla hisse senetleri piyasasında büyük bir düşüş
yaşanarak Türkiye’deki balonda patlamıştır. 2008-2009 krizi Türkiye’nin yabancı sermayeye
bağımlı büyümesinin ve krize ne kadar açık olduğunu ortaya koymuştur.

Şekil 2: Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Dış Kaynak Girişi

Kaynak: Öz, 2012: 1.;Tanyılmaz 2013.

3- Kamu finansman açığı: ‘Krizin etkili olduğu süreçte bütçe açığının GSMH’ya olan oranı
yüzde 5’e çıkmıştır. Kriz esnasında yatırımları özendirmek, özel sektörü desteklemek için
alınan önlemlerin kamu açıklarını daha da büyütme eğilimi taşıdığı görülmektedir. Türkiye
ekonomisinde kamu borç yükü (kamu borcunun milli gelire oranı) aşağıdaki görüldüğü gibi
gelişmiş ülkelere göre daha düşük olmakla birlikte, krizin şiddetiyle bütçe dengesi en fazla
bozulan ekonomilerin başında gelmektedir (Tablo 6).’ (Tanyılmaz, 2013)
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Tablo 6 : Krizin bütçe üzerindeki etkileri (GSYİH’ye oran olarak)
Borç
Stoku/GSYİH

Bütçe
dengesindeki
bozulma

2009

2014

2009

G-20

75.7

84.6

-5.1

Gelişmiş G-20

97.7

114.1

-5.5

Gelişmekte olan G- 38.7
20

35.0

-4.5

Türkiye

53.7

-4.5

47.2

Kaynak: IMF;Tanyılmaz 2013

Krizin Türkiye’deki sosyal maliyeti, 2001 krizinden daha eşitsiz bir yük paylaşımını
beraberinde getirdiği için efsanevi 2001 krizin etkilerinden bile daha yüksek oldu. 2000-2001
krizi sonrasında yüksek büyüme yıllarında da çözülemeyen işsizlik sorunu 2007’de kırsal
kesiminde dahil edildiği durumda dahi %9.8 idi. Krizin Türkiye’de etkilerinin hissedildiği 2009
Şubat ve Mart aylarında bu rakam sırasıyla %16.1 ve %15.8 idi. Krizin yansımasını daha net
görebileceğimiz, tarım dışı işsizlik ise 2009’da %17.4’e yükseldi. İşlerini koruyanlardan önemli
bir kesim kısalan çalışma saatleri, ücretsiz izinler gibi uygulamalarla işsizliğin başka bir
yüzüyle tanıştı. Ayrıca işten çıkarılmayanlardan, işten çıkarılanların işyükünü de yüklenerek
yüksek verimlilik göstermeleri ve nitel esneklik beklentisini karşılamaları istendi. Artan
işyükünün ve verimliliğin ücretlere yansıması bir yana Eylül 2000-Aralık 2009 aralığında ücret
endeksi %17.5 azaldı (Öniş ve Güven, 2011). Türkiye’de formel ve güvenceli işler çözülerek
yerlerini enformel çalışmaya bıraktı (DB, 2011).
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Uygulamalar

302

Uygulama Soruları

Soru 1: Krizin ABD’de ortaya çıkış nedenlerini özetleyiniz.
Soru 2: Kriz Gelişmekte Olan ülkelere hangi mekanizmalarla geçmiştir?
Soru 3: Kriz Türkiye’ye hangi kanallar üzerinden etkide bulunmuştur.
Soru 4: Krizin sosyal maliyeti Türkiye açısından ne olmuştur?
Soru 5: 2008 krizinin en yakıcı sonucu, en büyük maliyeti ne olmuştur?

303

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
2007’de ABD’de mortgage balonunun patlamasının ardından ortaya çıkan finans krizi bugün
dünya genelini sarmış ve 2013 yılı itibariyle hala atlatılamayan bir krize ve bir Büyük
Durgunluğa dönüşmüştür. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler krizden ihracat ve finans
alanlarındaki bağımlı büyüme stratejileri nedeniyle etkilenmiştir.
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Bölüm Soruları
1. 2007-2008 Küresel Finans Krizi hangi ülkede ortaya çıkmıştır?
A) ABD
B) Almanya
C) İngiletere
D) Brezilya
E) Tayland
2. Aşağıdakilerden hangisi 2008 Küresel Finans Krizi’nin işgücü piyasasına ilişkin
sonuçlarından değildir?
A) 2007-2012 yılları arasında küresel işsizlik 197.3 milyon kişiye yükseldi.
B) Kriz sonrasında ortaya çıkan 28.4 milyon iş kaybı giderilemedi
C) 39 milyon kişi iş bulma ümidini kaybederek işgücü piyasasını terk etti
D) Diğer bir deyişle kriz, 67 milyon iş açığı yarattı
E) İşsizliğin içinde uzun süreli işsizliğin payı azaldı.
3. ...................balonu 1990’larda bir büyüme dalgası yaratan bilgisayarın ve internetin
hayatımıza ve ekonomik işleyişe girmesinin sonucunda ortaya çıkmıştı.
A) Beyaz eşya
B) Gayri-menkul
C) Dot-com
D) Bilişim
E) Teknoloji
4. Türkiye, 2008 Küresel finans krizinin etkilerinin en çok hissedildiği 2009 yılında
...................oranında büyümüştür.
A) yüzde -7,9
B) yüzde -6,5
C) yüzde -4,7
D) yüzde -4,3
E) yüzde -3,7
5. Yükselen ekonomiler içinde 2008 Küresel finans krizinden en çok etkilenen ülke
aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
A) Türkiye
B) Rusya
C) Meksika
D) Brezilya
E) Polonya
6. Krizin Türkiye’ye yansımasını daha net görebileceğimiz, tarım dışı işsizlik ise 2009’da
% ..........yükseldi.
A) 12
B) 14
C) 16,3
D) 17,4
E) 19
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7. Özellikle ihraç mallarına olan talebin daralmasıyla birlikte imalat sanayi son 30 yıl
içindeki en ciddi düşüşü yaşadı, 2008’in son çeyreğinde ..........; 2009’un ilk çeyreğinde
ise ........ küçüldü.
8. Emlak fiyatlarındaki artışla yaygınlaşan ikinci ipoteklerden kaynaklı krediler yoluyla
tüketici talebinde ve ekonomide büyüme sağlanırken, ..............................yoluyla emlak
kredileri uluslararası piyasalara ihraç edilmiştir.
9. Dünya ekonomisi genelini saran kriz, ABD ekonomisindeki finansal krizi takiben Euro
krizinin patlak vermesi ve günümüzde de Çin ekonomisinde yavaşlama ile birlikte
düşünüldüğünde ..........................karşılaştırılabilecek boyutlarda bir ‘Büyük
Durgunluk’’a dönüşmüştür.
10. Krizin etkisiyle 2009 yılı Dünya ticaret hacmi ......................., sanayi üretimi
...................
Cevap Anahtarı
1-A, 2-E,3-C, 4-C, 5-B, 6-D, 7-%12 ve %23, 8-Menkul kıymetleştirme, 9-1929
Bunalımı, 10-daralmış, düşmüştür.
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