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1. ULUSLARARASI PARA SİSTEMİ-I

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.
1.2.
1.3.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

4

Anahtar Kavramlar

5

Giriş
Paranın ne olduğu sorusuna genellikle paranın gördüğü işlevlerden hareketle cevap
verilmiştir. Para, bir toplumda değişim ve ödeme aracı olarak genel kabul gören nesne olarak
tanımlanabilir. Herhangi bir nesnenin para olabilmesi için belli başlı fonksiyonları yerine
getirmesi gerekmektedir. Bu fonksiyonlar mübadele (değişim), hesap birimi, değer saklama,
yasal ödeme aracı fonksiyonlarıdır. Bu fonksiyonları yerine getirebilmek için parada bulunması
gereken özellikler homojenlik, taklit edilememe, bozulmama, bölünebilme, kolay taşınabilme,
değerini muhafaza edebilme özellikleridir. Para sistemi bir ülkenin para düzenini, hüküm ve
uygulamalarını ifade eder ve sistemin dayandığı esas paraya göre değişik isimler alır. Bunlar
mal para sistemi, metal (madeni) para sistemi ve kâğıt para sistemidir.
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1.1. Para
Paranın ne olduğu sorusuna çok çeşitli cevaplar verilmiştir. Bu cevaplar genellikle
paranın gördüğü işlevlerden hareketle oluşturulmuştur. Paranın en önemli işlevlerinden biri mal
alışverişini kolaylaştırmasıdır. Öyleyse paranın en önemli işlevlerinin başında değişim aracı
olması gelmektedir. Buradan hareketle para, bir toplumda değişim ve ödeme aracı olarak genel
kabul gören nesne olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla herhangi bir nesnenin para olabilmesi için
belli başlı fonksiyonları yerine getirmesi gerekmektedir.

1.1.1. Paranın Fonksiyonları
A.

Mübadele (Değişim) Aracı Olmak

İlkel toplumlarda malın malla değiş tokuşu mümkündü. Bunun en önemli sebeplerinin
arasında insanların çoğunlukla köylerde yaşaması, geçimlik ekonominin hâkim olması, üretilen
ve tüketilen malların hem sayı hem de çeşit olarak az olması yatmaktaydı. Kapitalizmin oluşum
safhasında Avrupa’da nüfusun artması, nüfus artışının şehirlere göçü hızlandırması, ticaretin
artması beraberinde paranın kullanımını da yaygınlaştırdı. Zamanla ekonomilerin büyümesi,
üretilen ve tüketilen malların sayısının ve çeşidinin artması malın malla değişimini imkânsız
hale getirmeye başladı. Burada mal değiş tokuşunu kolaylaştıracak araca yani paraya ihtiyaç
her geçen gün arttı. Paranın kullanılmaması halinde n adet mal çeşidi olan bir ekonomide n (n1)/2 adet değişim fiyatı belirlemek gerekecektir ki bu modern dönemde yüzbinlerce malın
olduğu ekonomilerde imkânsızdır. Oysa paranın kullanılması halinde sadece n-1 tane fiyat
belirlemek yeterlidir. Bu şekilde ticari organizasyonlar kolaylaşmaktadır. Diğer yandan arz ve
talebin aynı anda denkleşmesi zorunluluğu da ortadan kalkmaktadır.

B.

Hesap Birimi (Değer Ölçüsü) Olmak

Mübadele edilen malların ve hizmetlerin değerlerinin hesaplanmasında ortak bir ölçüye
ihtiyaç vardır. Para aynı zamanda bu ortak ölçü fonksiyonunu da görmektedir. Bütün borçlar,
alacaklar ve hesaplar hep parayla ölçülür. Yukarıda da belirttiğimiz gibi eğer para olmasaydı n
adet mal olan bir ekonomide n (n-1)/2 adet değişim fiyatı belirlemek gerekecekti, oysa para
ortak ölçü olarak bu fonksiyonu yerine getirmekte ve bu sayıyı n-1’e düşürmektedir. Paranın
da mal olarak kabul edildiği böyle bir ekonomide mallardan bir tanesi olan paranın ortak değer
ölçüsü olması durumunda n-1 adet değişim fiyatı yeterli hale gelmektedir. Teorik olarak değer
ölçüsü olan mal para olmak zorunda değildir, ancak pratikte mübadele ve değer ölçüsü
fonksiyonu birbirinden ayrılamaz.
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C.

Değer Saklama (Biriktirme) Aracı Olmak

Paranın ilk iki fonksiyonu asli fonksiyonlarındanken bu fonksiyon onlardan türeyen bir
fonksiyondur. İnsanlar servet biriktirmek istediklerinde bunu para biriktirerek yapabilirler.
Ancak hemen belirtelim ki servet biriktirmenin tek yolu para biriktirmek değildir. Aynı
fonksiyonu para benzeri olan örneğin menkul kıymetler (bono, tahvil, hisse senedi vb.) ile
yapabilecekleri gibi, arsa, arazi, konut vb. gayrimenkullerle de yapabilirler. Bunların çeşidi
arttırılabilir. Burada önemli olan istendiğinde bunun hemen nakde yani paraya çevrilebilmesi
veya para gibi kullanılabilmesidir. Zaten paranın da değer biriktirme aracı olabilmesi için
değerini koruması, en azında sürekli değer kaybetmemesi gerekmektedir. Aksi takdirde kişiler
para yerine başka araçları servet biriktirmede tercih edeceklerdir. Ülkemizde geçmiş yıllarda
yüksek enflasyon TL’nin sürekli değer kaybetmesine yol açtığından kişiler servet biriktirmek,
hatta ellerindeki paranın değerini korumak için paradan (TL) başka araçlara yönelmişlerdir. Bu
araçların başında da altın ve gayrimenkul gelmiştir.

D.

Yasal Ödeme Aracı Olmak

Özellikle “fiat” paranın (itibari para) kullanılmasıyla beraber paranın para olma
fonksiyonunu yerine getirmesi devletin otoritesiyle özdeş hale gelmiştir. Devlet kendi bastığı
paranın her türlü ödemede kullanılabileceğini yasal olarak kabul ettiğinde para bu fonksiyonu
icra etmeye başlar. Bununla birlikte sürekli değer kaybeden bir paranın bir süre sonra yasal olsa
bile ödemelerde daha zor kabul görmesi ve yerine daha itibarlı olan (değer kaybetmeyen)
paraların (dolar, euro, altın vb.) tercihi söz konusu olacaktır.

1.1.2. Paranın Özellikleri
İnsanlar tarih boyunca çok değişik nesneleri para olarak kullanmışlardır. Zamanla bu
nesneler para olma işlevlerini yerine getiremediklerinden terk edilmişlerdir. Bir nesnenin para
olabilmesi ve bu fonksiyonunu sürdürebilmesi için bazı özellikleri taşıması gerekmektedir.

A.

Homojenlik

Para olarak kullanılan nesnenin aynı maddi özeliklerde dolayısıyla değerde olması
gerekmektedir. Bu yeknesaklığı sağlamak her nesne için kolay değildir. Bu ise mübadelenin
zorlaşmasına neden olur. Eski dönemlerde bunu en iyi sağlayan nesneler kıymetli madenler
olduğundan altın ve gümüş para olma özelliğini ilk çağlardan beri koruyabilmiştir. Günümüzde
ise kâğıt paralarda bu homojenliği sağlamak çok daha kolay olmakta bu da kâğıt paraların
yaygınlaşmasını kolaylaştırmaktadır.
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B.

Taklit Edilememe

Paranın taklit edilebilmesi kolaylıkla devlet otoritesi dışında da basılabilmesini
sağlamaktadır ki buda devlet otoritesinin en önemli göstergelerinden birine ortak olmak, aynı
zamanda da ekonomiye ağır darbe vurabilme gücüne kavuşmak anlamlarına gelir. Bu sebeple
devletler paralarının taklit edilmesini önlemek için büyük çaba sarf ederler. Bunun için özel
kâğıt, filigran ve metal şerit, özel boya, baskı teknikleri geliştirilmektedir.

C.

Bozulmama

Para olarak kullanılan nesnelerin fiziki olarak dayanıklı olması gerekmektedir, aksi
takdirde bazı fonksiyonlarını yerine getiremezler. Değer biriktirme fonksiyonu bunların
başında gelir. Altın ve gümüşün para olarak seçilmesinde bozulmama özelliklerinin etkisi
büyüktür.

D.

Bölünebilirlik

Ekonomik hayattaki mübadeleler bazen çok küçük işlemleri gerektirir. Bu işlemlerin
yapılabilmesi için paranın kolaylıkla bölünebilmesi gerekmektedir.

E.

Kolay Taşınabilme

Günlük hayatta çok çeşitlenen mübadelelerin, ödemelerin kolaylıkla yapılabilmesi için
paranın kolaylıkla taşınabilir olması gerekmektedir.

F.

Değerini Korumak

Paranın özellikle değer saklama fonksiyonunu yerine getirebilmesi için değerini zaman
içinde muhafaza etmesi gerekmektedir. Tarih boyunca altın ve gümüş bu özelliklerini
çoğunlukla korumuşlardır. Bununla beraber özellikle sömürgecilik faaliyetleri neticesinde
Latin Amerika’dan Avrupa’ya getirilen ve burada darphanelerde altın ve gümüş sikke haline
getirildikten sonra piyasaya sürülen altın ve gümüş paraların değerinde düşme gözlenmiştir.
Günümüzde ise kâğıt para miktarını çoğaltmak çok daha kolay olduğundan karşılıksız basılan
kâğıt paralar enflasyona yol açarak paranın değerini hızla düşürebilmektedir.
Bir nesnenin para olabilmesi ve bu fonksiyonunu sürdürebilmesi için yukarıda sayılan
özelliklerin hepsini aynı anda taşıması gerekmektedir. Örneğin geçmiş dönemlerde buğday para
olarak kullanılmıştır. Bölünebilme özeliği ve dolayısıyla kolay taşınabilmesi bakımından para

9

olma fonksiyonunu yerine getirebilmiştir ancak dayanıklı olmaması zamanla para olma
fonksiyonunu yerine getirmesine engel olmuştur. Öte yandan gayrimenkuller dayanıklılık ve
değerini koruma bakımından para özelliği taşısa da bölünebilme ve taşınabilme açısından bu
fonksiyonu yerine getiremezler.

1.1.3. Paranın Orta Çıkışı
Paranın en önemli fonksiyonlarından biri mübadele olmakla beraber yapılan bazı
araştırmalar paranın ilk olarak gömüleme amacıyla kullanıldığını ortaya koymaktadır. Güç ve
prestij sembolü olan nesneler insanın tanrıyla olan ilişkisinde kullanılmış, tanrılara hediye
olarak sunulmuş, bu amaçla saklanmış ve sonraları da para olarak kullanılmıştır. Altın bu
nesnelerin başında gelmektedir. İlk paralar aynı zamanda birer mal özelliği de gösterdiğinden
bunlara mal para (commodity Money) ismi verilmiştir. Bu nesneler arasında hububat (mısır,
buğday, pirinç vb.), Hindistan cevizi, deri, tütün, deniz kabukları, boncuk, kıymetli taşlar
bulunmaktadır. Sonraları ise bu nesnelerin para olarak kullanılmasında yaşanan sıkıntılar altın
ve gümüş gibi kıymetli madenlerin bunların yerine geçmesine yol açmıştır. Bunlar metal para
olarak isimlendirilmekle birlikte aslında bunlar da birer mal paradır. Daha sonraları ise
karşılıkları yüzde yüz altın olmayan kâğıt paraların kullanılmaya başlanmasıyla mal para
dönemi son bulmuştur. Kâğıt paraların değeri kâğıt (mal) değerinden yüksek olduğundan bunlar
artık mal para olarak görülemezler.

1.2. Para Sistemleri
Ekonomiler birbiriyle içi içe geçtikçe uluslararası ekonomik ilişkiler geliştikçe ortak
paraya olan ihtiyaç da artmış, bu da para sistemlerini zorunlu kılmıştır. Para sistemi bir ülkenin
para düzenini, hüküm ve uygulamalarını ifade eder ve sistemin dayandığı esas paraya göre
değişik isimler alır. Para yukarıda da belirtildiği gibi değişik evrelerden geçerek günümüze
kadar gelmiştir. İlk dönemlerde bazı mallar para olarak kullanıldığından mal para sistemi
geçerliyken, zamanla metal para sistemine, oradan da altına çevrilemeyen banknot yani kâğıt
para sistemine doğru evirilmiştir.

1.2.1. Mal Para Sistemi
Takas ekonomisinin işlediği dönemlerde insanlar malı diğer bir malla değiştirerek
ihtiyaçlarını gidermişlerdir. Bu sistem tabiî ki beraberinde pek çok zorluğu taşımaktadır. Arzın
ve talebin mal olarak aynı anda kesişmesi oldukça zordur. Zamanla bu mallardan bazıları
değişim aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır ki bu da mal para sisteminin doğuşu anlamına
gelmektedir. Bu mallar daha sonra kıymetli madenlere evrilmiştir. Bu madenlerin de para
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olmanın dışında mal olarak kullanımı söz konusudur. Altın ve gümüşün süs ve ziynet eşyası
olarak veya sanayide kullanılmaları gibi.
XVI. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren, İngiltere’de para ile ilgili sorunların temelinde
mübadele aracı olarak kullanılan altın ve gümüşün, yani mal paranın (commodity money) göreli
kıtlığı ve bu göreli kıtlığa bağlı olarak aralarındaki değişim oranının sürekli bir istikrarsızlık
göstermesi sorunu bulunmaktaydı. Bu sorunlar mal para sisteminin bünyesindeki temel bir
yetersizliği ifade ediyordu. Yeni altın ve gümüş madenlerinin bulunması ya da ihracat yapılması
dışında, ekonominin üretken kapasitesindeki artışa uygun olarak mal paranın miktarını
arttıracak bir mekanizma bulunmamaktaydı. Mal para sistemine karşı direnç, altın ve gümüş
paraların maden içeriğinin düşürülmesi uygulamalarına yol açmıştır. Ancak mal paranın değerli
maden içeriğinin düşürülmesi, hem ülkelerarası ticarette sorunlar yaratmış, hem de kötü paranın
iyi parayı kovması (Gresham yasasının işlemesi) sonucunda ülke içi ticareti takasa döndürerek,
faaliyet hacmini daraltıcı etki yapmıştır. Mal para sisteminin bünyesinde barındırdığı
esneksizlikleri aşma çabaları ile tanımlanan bu uzun tarihsel kesit, İngiltere’de “İngiltere
Bankası”nın (Bank of England) kurulmasıyla sonuçlanmıştır denilebilir. İngiltere Bankası
kurulduğunda, bankaların rezerv gereksinmelerini karşılamak gibi, modern anlamda bir merkez
bankasının fonksiyonlarını üstlenmesi amaçlanmamıştı. Bu atmosfer İngiltere’de İngiltere
Bankası banknotlarının doğumuna neden olmuştur. Bu durum, tam olarak mal paraya dayalı
kâğıt para sisteminin (fully commodity-backed paper money) ortaya çıkış sürecini
tanımlamaktaydı. 1750 yılına kadarki dönem, İngiltere Bankası’nın mali sistemin tek bankası
olduğu dönemdir.
Gerek değerli madenlerin para olarak kullanıldığı ve gerekse değerli madenlere tam
konvertibl olan banknotların dolaşımda bulunduğu para sisteminde para arzı, başta değerli
maden üretimi olmak üzere ekonominin finansal ve endüstriyel kesimindeki gelişmelerden
bağımsız olarak belirlenir. Mal para sistemi, para arzının ticari hayatın gereksinmelerine uygun
olarak arttırılamaması nedeniyle esnek bir para sistemi değildir. Bu tür bir para sisteminde, para
arzının para talebine uygun olarak artabilmesi için, para talebi artarken ülkedeki değerli maden
stoklarının da buna uygun olarak artması gereklidir.

1.2.2. Metal (Madeni ) Para Sistemi
Metal paralar da aynı zamanda birer mal olduğundan bu sistemi mal para sisteminden
ayırmak pek mümkün değildir. Üretim ve tüketimin artması, mübadelenin de artmasını
gerektirdiğinden mal paralar bu ihtiyacı karşılamada yetersiz kalmaya başlamıştır. Bu sebeple
daha önce saydığımız özellikleri taşıyan, dolayısıyla da paranın fonksiyonlarını tam olarak
yerine getirebilecek nesnelere ihtiyaç duyulmuştur. Kıymetli madenlerden altın ve gümüş bu
özellikleri en iyi taşıyan metaller olduğundan para olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu
metallerin aynı zamanda ziynet ve süs eşyası olarak da kullanılması dolayısıyla da mal olarak
kullanım değerinin olması, değerlerini koruyabilmeleri, saklanabilmeleri vd. özelliklerin de
hepsini aynı anda bünyelerinde bulundurmaları tercih edilmelerinde oldukça etkili olmuştur.
Altın ve gümüş külçe olarak kullanıldığı gibi, sikke, çubuk, küçük parçalar ve hatta toz halinde
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bile kullanılmıştır. Metal para sistemini çift metal ve tek metal sistemi olarak ikiye ayırmak
mümkündür.

1.2.2.1. Çift Metal sistemi
Tedavülde altın ve gümüş olmak üzere iki ayrı madenden basılmış paranın, -sikkeninişlem gördüğü bir para sistemidir. Bimetalizm de denir. Bu sistem esas olarak 18. Yüzyıl
başlarında, Avrupa ve Amerika'da uygulamaya konulmuş olup 1820'li yıllara kadar yürürlükte
kalmıştır.
Çift Metal Para Sisteminde, 1600'lü yılların ortalarından beri, banknot (banka parası)
ödemelerde kullanılan bir ödeme aracıydı. Ancak bugünkü anlamda bir para otoritesinin
kontrolü olmadığı için bankalar, aktiflerindeki karşılıkları aşacak miktarda banknotu rahatlıkla
tedavüle sürebiliyorlardı. Kuşkusuz bu banknotlar banka açısından bir taahhüttür ve aktifteki
karşılıklar stokunu aşan miktardaki banknot, bir süre sonra bu bankaları, taahhütlerini
karşılayamaz duruma düşürmektedir. Bu durum, bir süre sonra banknotlara duyulan güveni
sarsmış ve banknot yerine altın ve gümüş tedavüle sürülmüştür. Altın ve özellikle de gümüş
miktarını kısa sürede arttırma imkânı olması piyasada para sıkışıklığı olmasını engelleyerek
ekonomik hayatın aksamadan gitmesine imkân vermiştir. Bu sistemde her iki madeni paranın
da mübadele açısından eşitliği söz konusudur. Her iki metal de piyasada asli para ve resmi
ödeme aracı olarak kabul edilir. Bu iki paranın değişim oranı devlet tarafından belirlenir ve
istendiğinde biri diğerine darphanede çevrilir. Dış ticarette de her iki para aynı şekilde
kullanılmıştır. Sonuçta çift metal para sisteminde genel kabul gören mübadele aracı metal
sikkeler olmuştur.
Çift Metal Sisteminden önce de sikkeler tedavül aracı olarak kullanılmaktaydı. Antik
çağlarda bakır ve tunç sikkeler yaygın olarak kullanılmıştır. Daha sonraları kolay tedarik
edilebilen bu metallerle basılan sikkelerin kontrolsüz bir biçimde basılarak tedavüle
sürülmesiyle bu sikkelere de güvensizlik yaygınlaşmış, sikkeler altından basılır olmuştur.
Kuşkusuz para da piyasalarda alım satım konusu olabilen bir metadır -ticari mal- ve
piyasadaki para talebinin üstüne çıkan para arzı, bu metanın da değerini düşürecektir. Paranın
değerinin bu şekilde düşmesi, paranın fonksiyonlarını yerine getirememesiyle sonuçlanacak ve
o para, tedavül aracı olarak piyasalar tarafından kabul görmeyecektir.
Altından basılan paranın bu konuda bir avantajı vardır, altın stokları sınırlıdır.
Hükümetler ya da hükümdarlar, sınırlı miktarda altın parayı piyasaya sürmek durumundadırlar.
Böylece para arzının talebi aşması da önlenmektedir.
Özellikle, Sanayi Devriminin ardından gerek ülke ekonomilerinin gerekse de
uluslararası ticaretin hızla gelişmesi, para talebini hızla artırmıştır. Hükümetlerin elindeki altın
stokları yetersiz kalınca da gümüşten de sikke basılmaya başlanmış böylece çift metal sistemi
ortaya çıkmıştır.
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İlk zamanlar sorunsuz bir şekilde işleyen bu para sisteminin aksamaya başlaması
kaçınılmazdır. Her zaman için dünya gümüş üretimi, altın üretiminden fazladır. Böyle olunca
piyasaya sürülen gümüş para toplamı, altın para toplamından fazla olmuştur. Oysa ikisi birden
para arzını oluşturur ve karşılarında tek bir para talebi vardır, diğer deyişle para talebi, altın
para talebi ve gümüş para talebi diye ayrılmaz. Piyasada gümüş para stoku altın para stoğuna
göre belirgin bir biçimde fazlalaştığında ise, paraya yönelik arz-talep yasaları gereği gümüş
paranın satın alma gücü düşme eğilimi göstermiştir, çünkü göreli olarak fazlalaşmıştır. Bu
durum sistemin aksamasına yol açtığından çift metal sistemine “aksak sistem” veya aynı
anlamda “topla mikyas” denmeye başlamıştır.
Piyasaların, altın paranın bu şekilde prim yapmasına dayanabileceği bir bant vardır. Bu
bant aşıldığında ise Gresham Yasası işlemeye başlayacaktır, “kötü para, iyi parayı kovacaktır”.
Burada kötü para, değeri sürekli düşen gümüş para, iyi para ise prim yapan altın paradır.
İnsanlar değeri sürekli yükselen altın parayı değer saklama (servet biriktirme) aracı olarak
kendilerine saklarken değer kaybeden gümüş parayı piyasadaki işlemlerinde kullanmaya
başlamışlar, bir süre sonra piyasada çoğunlukla gümüş paralar dolaşır olmuştur. Bunun üzerine
devlet kötü paranın basılmasına ve kabul oranına bazı sınırlamalar getirmiştir. 19. yüzyılın
başlarında Avrupa ve Amerika’da Çift Metal Para Sistemi bir süre sonra kendiliğinden tek
metal sistemine dönüşmüştür.

1.2.2.2. Tek Metal Para Sistemi
Ekonomide esas olarak tek bir madenden yapılmış paraların kullanıldığı para sistemine
verilen isimdir. Bu sistemde başka madenlerden yapılmış bozuk paralar kullanılabilmekle
beraber asli para tek bir madenden darp edilen paralardan oluşmaktadır. Tek metal para sistemi
altın para sistemi ve gümüş para sistemi olarak ikiye ayrılmaktadır.

1.2.2.2.1. Gümüş Metal Para Sistemi
Değerli bir maden olarak gümüş ilk çağlardan beri para olarak kullanılmıştır. Devlet
belirli ağırlık ve ayardaki gümüşü para olarak kabul etmiştir. Paranın değeri ile maden karşılığı
arasındaki fark devlete senyoraj geliri olarak kalmıştır. Asli para olan gümüş devlet tarafından
hem ülke içinde hem de uluslararası ticarette kullanılan yasal ödeme aracı olarak kabul
edilmiştir. Gümüşün ülkeye giriş ve çıkışı serbest olduğu için ülke içindeki diğer paralarla da
değiş tokuşu serbest bırakılmıştır. Bu sistemde sınırlı olmakla beraber altın para da piyasada
tedavül etmiştir.
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Giriş
Altın sisteminde para birimi belirli ağırlıkta ve ayarda altındır. Bu sistemi kabul eden
tüm ülkeler çıkardıkları paraları altın para ile değiştirmeyi taahhüt etmişlerdir. Konvertibilite
denilen bu özelliğe göre basılan tüm banknotlar talep edildiği takdirde altın ile
değiştirilebilecektir. Yani altın miktarı kadar kâğıt para (banknot) basılmalıdır. Altın para
sistemi uzun süre yürürlükte kalmıştır, bunun sebebi sistemin sahip olduğu otomatik istikrar
etkisidir. Dış ödemeler bilançosu altın giriş ve çıkışı ile kendiliğinden dengeye gelmektedir.
Altın Standardının Altın Sikke Standardı, Altın Külçe Standardı ve Altın Kambiyo Standardı
olmak üzere üç uygulama çeşidi vardır. 1944-1973 yılları arasında uygulanan Bretton Woods
Sstemi bir Altın Kambiyo Sistemidir.
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1.2.2.2.2. Altın Para Sistemi
Çift metal sistemi pek çok ülke tarafından zaman zaman uygulanmış ancak 19. yüzyıl
başlarında gümüş para üretiminin çok fazla artması ve değerinin düşmesi sebebiyle Gresham
Kanunu işlemeye başlamış ve ülkeler altın para sistemine geçmeye başlamışlardır. Altın sikke
sistemine geçişte bu gelişmelerin yanında, Merkantilizmin yerine Liberal ekonomi görüşünün
itibar kazanması da etkili olmuştur. David Ricardo'nun Karşılaştırmalı Üstünlükler Teoremi,
serbest ticaretin tümüyle serbestleştirilmesi durumunda ticaretin karşılıklı her iki ülke açısından
da daha kazançlı olacağını ifade eder. Yine Ricardo'nun Otomatik Altın Standartı Teoremi de,
aynı şekilde tümüyle serbestleştirilmiş bir ticarette, ödemeler dengesinin otomatik olarak
sağlanacağını öne sürer. Her iki teorem de Altın sikke sistemine geçişin teorik çerçevesini
oluşturmuştur.
Altın standardının üç değişik şekli olmakla birlikte hepsinin ortak özelliği para biriminin
satın alma gücünün altın cinsinden sabit olmasıdır. Bu sistemde para birimi belirli ağırlıkta ve
ayarda altındır yani paranın değeri altının değerine göre belirlenmektedir. Örneğin liranın
%91.6 saflıkta, 2/3 ayarında, 7.21657 gr. Altın ihtiva etmesi gerekmekteydi. Bununla beraber
hem altın sikkelerin sürekli aynı özelliklerde basılmasının zor olmasından hem de belli bir
aşınma payının olmasından dolayı belli bir tolerans tanınmıştır. Bu tolerans payının üzerinde
ayarının ve gramajının düşmesi halinde ise artık külçe altın haline gelmiş olur ve bozuk para
anlamında “mağşuş” para olarak adlandırılmıştır. Ancak devletin hazinenin boşalması
sebebiyle senyoraj gelirini arttırmak için bilerek ayarı ve gramajı düşük altın sikke basması
halinde buna da tağşiş edilmiş (bozulmuş) para denmiştir. Paranın değerinin altın cinsinden
sabit tutulabilmesi için aşağıdaki şartların gerçekleşmesi gerekmektedir:
-Ülke para biriminin değeri altın cinsinden belirlenmelidir
-Belirlenmiş olan bu değer üzerinden paranın altına, altının paraya dönüştürülmesi
serbest olmalıdır.
-Altın standardını belirlemiş olan ülkede altın ihracatı ve ithalatı üzerinde herhangi bir
sınırlandırma olmamalıdır.

Bu sistemi kabul eden tüm ülkeler çıkardıkları paraları altın para ile değiştirmeyi taahhüt
etmişlerdir. Konvertibilite denilen bu özelliğe göre basılan tüm banknotlar talep edildiği
takdirde altın ile değiştirilebilecektir. Yani altın miktarı kadar kâğıt para (banknot) basılmalıdır.
Bu şart paranın altın cinsinden değerinin ülke içinde sabit kalmasını sağlarken, altın ihraç ve
ithalatının serbest olması da bütün dünyada sabit olmasını sağlar. Bu dengenin sağlanmasında
spekülatörler ve arbitraj önemli bir rol oynamaktadır. Buna göre paranın altın cinsinden değeri
ülke içinde ve dışında farklı ise bu farktan faydalanmak isteyen spekülatörler altının fiyatı ülke
dışında yüksekse altın ihraç ederek, düşükse altın ithal ederek bu farkın kapanmasını sağlarlar.
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Bu sistemde piyasada gümüş sikkeler de dolaşır ve özellikle de küçük harcamalar gümüş
sikkelerle yapılır. Altın sikkelerin resmi para olarak kabul edilmesinden sonra ise dolaşımda
altın sikkelerin değil gümüş sikkeler ile banknotların arttığı görülmüştür.

1.2.2.2.3. Otomatik Altın Standardı
Altın para sistemi uzun süre yürürlükte kalmıştır, bunun sebebi sistemin sahip olduğu
otomatik istikrar etkisidir. Dış ödemeler bilançosu altın giriş ve çıkışı ile kendiliğinden dengeye
gelmektedir. Sistem şu şekilde işlemektedir. Dış ticaret açığı veren ülkede döviz talebi artacak
ancak döviz kurunun sabit kalması gerektiğinden dış ticaret açığı kadar dışarıya altın çıkışı
gerçekleşecektir. Ülkedeki para miktarı altın miktarına bağlı olduğundan altın çıkışıyla beraber
para miktarı da azalacak bu da ülke içinde fiyatların düşmesine yol açacaktır. Fiyatların düşmesi
ülkenin ihracatını tekrar arttırarak daha önce ülkeden çıkan altının tekrar ülkeye gelmesini
sağlayacak ve başlangıç noktasına dönülecektir. Dış ticaret fazlası veren ülkede ise bu fazlalık
kadar altın ülkeye girecek, ülkede para miktarı artacak bu da fiyatların yükselmesine yani
enflasyona yol açacaktır. Yükselen fiyatlar ihracatı azaltıp ithalatı arttırarak ülkeden tekrar altın
çıkmasına ve başlangıç noktasına geri dönülmesine yol açacak, böylece dış denkleşme otomatik
olarak sağlanacaktır. Burada para miktarı ile fiyatlar arasındaki paralellik Miktar Teorisiyle
(M.V=P.T) sağlanmaktadır.
Sanayi Devrimine kadar sorunsuz işleyen otomatik altın standardı mekanizması Sanayi
Devriminden sonra bazı ülkelerin teknolojik gelişmelerin etkisiyle kitlesel üretime geçerek
sürekli dış ticaret fazlası vermesi, bazı ülkelerin ise sürekli dış ticaret açığı vermesi ve büyük
savaşların da etkisiyle işlemez hale gelmiştir. Sistemin bozulmasında ülkelerin para miktarını
altın miktarına göre ayarlamasının yani sistemin kurallarına uymamasının da etkisi vardır.
Ayrıca pratikte faiz oranları ve sermaye hareketlerinin dış denkleşmenin sağlanmasında daha
etkili olduğu görülmüştür. Öte yandan ihracatı artan ülkede gelir artışı da meydana gelmekte ve
bu artış ithalatı arttırarak ihracat artışının etkisini azaltmaktadır.

1.2.2.2.4. Altın Standardının Uygulama Şekilleri
Tarihi gelişimi içinde bu sistem üç değişik şekilde uygulanmıştır:
a. Altın Sikke Standardı
b. Altın Külçe Standardı
c. Altın Kambiyo Standardı
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1.2.2.2.4.1. Altın Sikke Standardı
Tarihi gelişimi içinde ilk uygulanan sistem Altın Sikke Standardıdır. 19. yy başlarında
çift metal sisteminin aksamaya başlamasıyla çift metal sistemi terk edilerek yerine Altın Sikke
Standardı uygulanmaya başlamıştır. Bu sistemde piyasada altın sikke yanında kâğıt paralarda
dolaşırdı. Özellikle büyük ödemelerde taşıma güçlüğü nedeniyle kâğıt paralar tercih edilirdi.
Ancak kâğıt paraların altın karşılığı olmalıydı. Bu sistemde çok önemli bir yeri olan ve dış
denklemeyi otomatik şekilde sağlayan Otomatik Altın Standardı Sisteminin işlemesi için
tedavüldeki kâğıt para miktarının altın miktarına sıkı sıkıya bağlı olması gerekmektedir. Bu
görüşe Tedavül veya Nakit İlkesi (Currency Principle)denmektedir. Zaman içinde ticaretin
hızla artması sebebiyle bu görüşe karşı çıkışlar olmuş ve kâğıt para miktarıyla altın miktarı
arasındaki bu sıkı bağın gevşetilmesi gerektiği, banknot ihracının arttırılması gerektiği
savunulmuştur. Banka İlkesi (Banking Principle) denilen bu görüşe göre tedavüldeki para
miktarı ticaret hacmine, bir diğer ifadeyle para talebine bağlı olmalıdır. Dolaşımdaki altın sikke
miktarının ticaret hacmine göre ayarlanması zor olduğundan ayarlamanın daha kolay olan kâğıt
para üzerinden yapılması gerektiği savunulmuştur. Bu durumda bankalar ticaret hacmine göre
dolaşımdaki banknot hacmini kolayca değiştirebilecekler yani para basabileceklerdir.

Banknotun Ortaya Çıkışı
Modern bankacılığın öncüleri kendilerine emanet edilen altınları kredi olarak veren ve
kendilerine daha sonraları bankerler denilen güvenilir tüccarlar ve sarraflardır. Büyük
sermayesi olan bu bankerler krallara ve devletlere bile borç vermişlerdir. Tanınmış ve zengin
ailelerden gelen bu bankerler önceleri kendilerine emanet edilen altınlar karşılığında depo
makbuzları veriyorlardı. Bankerlerin kasalarında %100 altın karşılığı olan ve altın
şehadetnameleri denilen bu makbuzlar zamanla ödemlerde para gibi kabul edilmeye başlanmış
ve banknotun başlangıcını oluşturmuştur. Şehadetnamenin bankere getirilmesi halinde üzerinde
belirtilen miktarda altının verileceği banker tarafından taahhüt edilmiştir. Bankerlerin
kasalarındaki altınların hepsi aynı anda çekilmediğinden bankerler kasalarındaki altın
mevcudundan daha fazla şehadetname (banknot) çıkarmaya başlamışlardır. Dolayısıyla
banknot bankerler tarafından çıkarılan ve kendilerine ibraz edildiğinde karşılığının altın para
olarak ödenmesini taahhüt ettikleri borç senetleridir. Burada bankerler hem başkalarına ait
mevduatı (altın) işletmekte, hem de bankacılığın da temeli olan kaydi para yaratma işlevini
gerçekleştirmektedirler. Yani kendilerine yatırılan mevduattan çok daha fazla kredi vererek
kaydi para genişlemesine, dolayısıyla da talep artışına yol açmaktadırlar. 17. yüzyılın
sonlarında bankerler bu işi suistimal ederek ödeme güçlerinin çok üstünde kredi açmaları ve
mevduat sahiplerini zarara uğratmaları sebebiyle kredi ticaretinden men edilmişlerse de o
dönemde hâkim olan Merkantilistlerin dış ticarete ve dış ticarete aracılık eden kurumlara önem
vermesi, tağşişler ve kalpazanlar yüzünden altın sikkenin itibar kaybetmesi nedeniyle 18. yy
başlarında bankerlerin faaliyeti tekrar başlamıştır. Ancak 19. yy başlarında banknot ihracıyla
ilgili tekrar aynı sorunlar baş göstermiş ve banknot hacmini kontrol etmek amacıyla 19. yy’ın
ortalarına doğru banknot basımı tek bir bankanın kontrolüne verilerek modern anlamda Merkez
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Bankası kurumu doğmuştur. O dönemde dünya finans merkezi Londra’dır. Mali sistemde banka
sayısı artmış, kamu bankası niteliğinde olan İngiltere Bankası’nın yanı sıra özel bankalar
yaygınlaşmış ve finansal krizler yaşanmaya başlamıştır. Bu aşamanın en önemli özelliklerinden
birisi, şube bankacılığının gelişmeye başlamasıdır. Bu aşamada farklı bankaların ortaya çıkması
sayılarının artması ve faaliyet alanlarının yaygınlaşmasında İngiltere Bankası’nın davranış
biçimi belirleyici olmuştur. Banknotların altına dönüştürülme taleplerinin altının banknotlara
dönüştürülme talepleriyle dengelenmesi, bankanın altın rezervleri erimeden konvertibilitenin
sürdürülmesini olanaklı kılmıştır. Bu olgu, zaman içinde, bankanın altın rezervlerinin
değerinden daha fazla miktarda banknot ihraç etmesine neden olmuştur.
İngiltere Bankası banknotlarının ödeme aracı olarak kullanılmasının yanı sıra diğer
bankalarca rezerv olarak kullanılması İngiltere mali sisteminin “tek rezerv sistemine” doğru
gelişme gösterdiğini ortaya koymakta ve İngiltere Bankası’nın (Bank of England) merkez
bankası konumuna gelme sürecini ifade etmektedir. 1825-1826 yıllarında İngiltere’de
bankacılık krizi sonucu 60 banka kapanmıştır. Finansal panikten doğan likidite sıkıntısını
hafifletmek için İngiltere Bankası bir pound değerinde kâğıt para basmış ve Kraliyet
Darphanesi sovereign üretimini hızlandırmıştır. İngiltere Bankası da dâhil olmak üzere,
bankaların bulunduracakları rezervlere ilişkin yasal düzenlemeler olmayışı ve bunların yarattığı
tartışma ortamı 1844 yılında banka imtiyaz yasasının çıkması ile sonuçlanmıştır. Yasaya göre,
İngiltere Bankası’nın banknot ihraçları yüzde 100 altın karşılığına bağlanmış ve taşra
bankalarının banknot ihraçları yasaklanmıştır.
İngiltere Bankası banknotları itibari parayı (fiat para), altın para ise mal parayı temsil
eder. Bu anlamda, paranın niteliksel farklılıklarının ortaya konulması çok önemlidir. İngiltere
Bankası’nın banknot ihraçları temel olarak devletin savaş harcamalarının finansmanına yönelik
olduğu için, ticari hayatın fon gereksinmelerini yansıtmamaktaydı.

1.2.2.2.4.2. Altın Külçe Standardı
Bu sistem de altın para sistemi olmakla birlikte dolaşımda altın sikkeler değil altın
karşılığında basılan dolayısıyla istendiğinde altına çevrilebilen banknotlar bulunmaktadır.
Banknotlar altın sikkeye değil merkez bankasına götürülerek sadece altın külçeye
çevrilebilmektedir. Sistemin temel amacı altından tasarruf etmektir, altın sadece dış ödemelerde
kullanıldığından piyasada daha az altın dolaşmakta, böylece altın sikke standardına göre daha
fazla banknot basma imkânı doğmaktadır. Bu da para politikasının hareket alanını
genişletmektedir. Bununla birlikte toplam para arzı artışı enflasyona yol açmamsı için mevcut
altın stoklarına bağlıdır. Bu sistem otomatik altın standardı sisteminin işlemesini de mümkün
kılmaktadır. Altın külçe sisteminde merkez bankasına getirilerek altına çevrilen banknotun belli
bir miktarın üstünde olması gerekmekteydi. Bu sebeple sisteme zengin adamlar standardı da
denmiştir. Başlangıçta merkez bankasından satın alınan altının hangi amaçla kullanıldığına
dikkat edilmemiş ancak altın miktarının sınırlı olmasında dolayı bir süre sonra merkez
bankasından satın alınan bu asgari altının da sadece dış ticarette kullanılmasına izin verilmiştir.
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Dünya ekonomisinde, I. Dünya Savaşına kadar olan yıllar liberal ekonomi
uygulamasının doruğa ulaştığı dönemdir. Dış ticaret, bu yıllarda tamamen serbest bir şekilde
yapılmıştır. Buna rağmen, zaman ‘zaman koruyucu gümrüklere de başvurulmuş ve milli
paraların dış değerlerine müdahalede bulunulmuştur. İngiltere dönem boyunca serbest dış
ticaret politikasını savunmuş, serbest dış ticaretin sağladığı bütün imkânlardan azami ölçüde
yararlanmasını bilmiştir.

I. Dünya Savaşı’nın Uluslararası Para Sistemi’ne Etkisi
I. Dünya Savaşı süresince Avrupa ülkelerinin üretim kapasiteleri büyük ölçüde hasar
görmüştür. Gerek sanai, gerekse de tarımsal üretimdeki bu hasarın yol açtığı üretim düşüşü, bu
ülkelerde kontrolden çıkan bir enflasyona yol açmıştır. Öte yandan Avrupa hükümetlerinin
gerek savaş sırasındaki askeri harcamaları, gerekse savaş sonrasındaki harcamaları, özel kesime
aşırı derecede borçlanmalarına yol açmıştır. Bu borçlanmada doğal olarak özel bankalara
yönelinmiş ve piyasalara fazlasıyla banknot ihraç edilmiştir. Bu para arzındaki artış da ek bir
enflasyonist baskı oluşturmuştur. Piyasalarda bu denli yüksek miktarda banknot olması,
banknotun satın alma değerini düşürmüş, ellerinde banknot olan kişi ve şirketlerin merkez
bankalarına yönelmesine yol açmıştır. Bu kişi ve şirketler, ellerindeki banknotların değer
kaybından dolayı zarara uğramamak için bu banknotları altına tahvil etmek istemişlerdir.
Ellerinde bu talebi karşılayacak kadar altın stoku olmadığı için de merkez bankaları,
banknotların altına tahvil garantisini kaldırmak zorunda kalmışlardır. Sonuçta altın para
piyasalardan çekilmiş ve fiiliyatta kâğıt para rejimine geçilmiştir. Ancak altının bir ödeme aracı
olarak piyasalardan çekilmesi sadece piyasalarda yaşanan bir sorun olarak kalmamıştır. Savaşa
katılan tüm ülkelerin merkez bankalarındaki altın stokları da hızla erimiş, büyük ölçüde askeri
malzeme ve yatırım malları ihracı dolayısıyla ABD’ye akmıştır. 1914 yılından 1919 yılına
gelindiğinde Amerika'daki altın para stoku, neredeyse iki katına ulaşmıştır.
Yeniden altın para sistemine dönülebilmesi, Avrupa merkez bankalarının altın
stoklarının ekonomilerinin gereği ölçüsünde artırılmasına bağlı hale gelmiştir. Bu ise ancak
Amerika'dan borçlanmak yoluyla sağlanabilecektir, çünkü Amerika'daki altın para stoku, tüm
dünyadaki altın para stokunun yüzde kırkı dolayındaydı. Bu, A.B.D. için de uygun bir çözümdü,
çünkü altın para stokunun Avrupa'dan Amerikan ekonomisine akması, orada da enflasyonist
bir baskı yaratmaktaydı. New York Federal Reserve Bank'ça sağlanan bu kredilerle Avrupa
ülkeleri -Başta İngiltere olmak üzere- yeniden altın para sistemine dönmüşlerdir. Ancak
Avrupa'da kurulan para sistemi artık Altın sikke sistemi değil, Altın Külçe Sistemidir. Altın
sikke, piyasalardan ödeme aracı olarak çekilmiştir ve genel ödeme aracı artık banknottur. Ancak
merkez bankaları, banknotları altına tahvil yükümlülüğünü sürdürmektedirler.
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Birinci Dünya Savaşıyla İkinci Dünya Savaşı Arasında Uluslararası
Para Sistemi
Savaş ekonomisinin getirdiği güçlükler nedeniyle, belli başlı paraların altına bağlılığı
kaldırılmış ve serbest dalgalanmaya bırakılmıştır. Ancak bu dünya ekonomisi açısından sürekli
bir çözüm olarak kalamazdı. Çünkü tekrar altın standardının getireceği istikrarlı bir sisteme
istek vardı. Sonuç olarak savaş sona erdiği gibi, ülkeler ardı ardına altın standardına dönmeye
başlamıştır. Ulusal paralar yeniden altına bağlanırken, savaş öncesi paritelerin aynen kabul
edilmesine çok önem verilmekteydi. Bu durum bir ulusal prestij konusu olarak görülmekteydi.
Oysa bu tutum, ilerleyen yıllarda ortaya çıkacak parasal buhranların altyapısını oluşturacaktı.
Çünkü savaş sırasındaki enflasyonist gelişmeler nedeniyle, ülkelerin göreceli rekabet güçleri
değişmişti.
Savaş yıllarında büyük ölçüde artmış olan para miktarını, savaştan önceki parite
üzerinden altına bağlamak oldukça zordu. Bu sebeple birçok ülke devalüasyon yapmak
durumunda kalmış ve sadece İngiltere İsviçre ve Hollanda paritelerini koruyabilmişlerdir.
1919’da ilk olarak ABD, eski kurdan altın standardına dönüş gerçekleştirmiştir. Bu durum diğer
ülkelere örnek olmuştur. İngiltere 1925’de, Fransa ise 1928’de altın sistemini tekrar kabul
etmiş, ancak altından tasarruf edebilmek için altın külçe standardını benimsemişlerdir. Dünya
ekonomisinde ikinci derecede önemli olan ülkeler ise, altın kambiyo standardını esas
almışlardır. 1928 yılına gelindiğinde tüm ülkeler yeniden altın standardına dönmüşlerdir.
Dünya para tarihindeki bu ikinci altın standardı dönemi başarılı olamamıştır. Çünkü her
şeyden önce, böyle bir sistemin var olabilmesi için gereken temel koşullar mevcut değildi.
Devlet müdahalesinin giderek arttığı 20. yüzyılın ekonomik ve sosyal dünyası, 19. yüzyılın
liberal ekonomisinden oldukça farklıydı. Artık uluslararası ticaret ve ödemelerde sınırsız bir
serbestlik söz konusu değildi.
Devlet, ekonomik ve sosyal alanda yeni görevler edinmişti. İşsizlikle mücadele, sosyal
güvenlik, dengeli gelir dağılımı, fiyat istikrarı ve iktisadi kalkınma bunların başlıcalarıdır.
Hükümetler bu amaçlara yönelik olarak serbest ticarete giderek artan kısıtlamalar koyuyorlardı.
Dış açık ve fazlaların ulusal para arzını etkilemesi de otomatik olmaktan çıkmıştı. Merkez
bankaları dış dengesizliklerin para arzı üzerindeki istenmeyen etkilerini derhal
kısırlaştırıyorlardı (önlüyorlardı). Dış dengenin sağlanması birinci amaç olmaktan çıkmış, onun
yerine iç denge gelmişti. Ayrıca savaş başta Almanya olmak üzere birçok ülke için dış borç ve
savaş tazminatı sorununu doğurmuştur, bu da sermaye akımlarının hızını yavaşlatmıştır. Sözü
edilen nedenlere bağlı olarak 1920’lerdeki ikinci altın standardı uygulaması uzun ömürlü
olmamış ve 1929 Büyük Buhranı ikinci altın standardının yıkılışını hızlandırmıştır.
Uluslararası para sistemi, dünya ticaretinin genişlemesini sağlayabildiği ve sürecin
işleyişini kolaylaştırabildiği ölçüde işlevini yerine getirmiş olacaktır. Ancak iki dünya savaşı
arasında kalan dönemde sistem bu işlevini yerine getirememiştir. Uluslararası ticaret hacminde
ciddi anlamda daralmalar yaşanmıştır. Çok sayıda ülkede döviz denetimi ve katlı kur
uygulanmıştır. Özellikle dünya ekonomik krizinin, 1929 yılı ortalarında ABD’de ortaya
çıkması ile, bu ülkede deflasyon hızla yaygınlaşmış, sanayi üretiminde büyük düşmeler
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görülmüş ve işsizlik hızla artmıştır. Hükümet, giderek artan işsizliği önlemek amacıyla 1930
yılında Smooth Hawley tarife yasaları ile gümrük vergilerini yükselterek ithalatı kısmış,
böylece yurt içi üretimi artırarak işsizliğe engel olmak istemiştir. ABD’nin aldığı bu tedbirlere
karşılık diğer ülkeler, altın standardından ayrılmışlar ve onlar da ithalatlarına kısıtlamalar
koymuşlardır. Bunun sonucunda dünya üretim ve dış ticareti, çok olumsuz bir şekilde
etkilenerek önemli ölçüde gerilemiştir. 1929 buhranı önce ABD’nin sermaye piyasasında bir
panik olarak ortaya çıkmış ve sonra da bu ülkenin sanayi üretiminde ve istihdam düzeyinde
aşırı düşüşler şeklinde etkisini göstermiştir. Neticesinde, bu ülkenin ithalatı aniden azalmış ve
dış dünyaya sağladığı krediler kesilmiştir. 1929 Dünya Ekonomik Krizi ile birlikte altına
yönelik talep hızla yükselmiştir. ABD ayrıca, içerde yaşanan işsizliği önlemek amacıyla 1930
da Smooth-Hawley tarife kanunu ile gümrük tarifelerini de (ortalama 50%) yükseltmiştir.
Amerika’daki bu olaylara diğer ülkelerin gösterdiği ilk tepki, altın standardından
ayrılmak ve dış alımlar üzerinde kısıtlamalar koymak şeklinde olmuştur. Bu dönemde, milli
gelir ve çalışma düzeyindeki düşmeyi önlemek için tarifeler ve öteki ticaret engelleri sık
kullanılan araçlar olmuşlardır. Ekonomik kriz ile birlikte artan işsizliğe engel olmak isteyen
ülkeler, ithalatı kısmak, yerli üretimi ve ihracatı teşvik ederek istihdamı arttırmak amacıyla,
paralarının dış değerini düşürmüş yani devalüasyon yapmışlardır. Böylece, ithalat kısılırken
ihracat artacak ve işsizlik sorunu çözümlenecektir. Fakat buna karşılık diğer ülkelerin
ihracatları da azalacağı için, bu ülkelerde işsizlik artacaktır. Sonuç olarak bu politikalar, bir
ülkenin sorunlarını diğerlerine satarak çözme anlamını taşıdığı için, Komşuyu Zarara Sokma
(beggar my neighbour) veya işsizliğin ihracına yönelik politikalar olarak tanımlanmıştır Bütün
bu uygulamalar dünya üretim ve ticaret hacmini daha önce görülmemiş bir şekilde düşürmüştür.
1932 ortalarında sanayi mallarının dünya üretimi 1929 yılı başlarındaki miktarın yaklaşık 1/3’ü
oranında gerilemiştir. Önceki krizlerde dünya ticaret hacmindeki daralma en fazla yüzde 7
düzeyinde kalmışken bu krizde yüzde 65’e ulaşmıştır.
Uluslararası mali alanda panik ise 1931 yılında “Credit Anstalt” adlı bir Viyana ticaret
bankasının iflasa sürüklenmesi üzerine başlamıştır. Credit-Anstalt’ın iflası, mali alandaki
paniğin doruğa çıkmasına yol açmış ve altına hücumu başlatmıştır. Bu hücum karşısında Alman
Merkez Bankası, altın rezervlerinin tükenmesini önlemek amacıyla kambiyo denetimi
uygulamaya başlamıştır. Bu uygulamayı birçok kuzey ve Doğu Avrupa ülkesi de takip etmiştir.
Bu gelişmeler karşısında İngiltere 1931 Eylül, ABD 1933 Mart, Fransa ise 1936 Eylül
ayında altın standardından ayrılmışlardır. Kambiyo denetimi uygulayan geniş bir grup ülkenin
ulusal paraları konvertibilitesini yitirmiştir. Bu ülkelerde ticaret iki yanlı anlaşmalarla
düzenlenmeye çalışılmıştır, yüksek gümrük tarifeleri ve sıkı miktar kısıtlamaları yaygın
kullanılan uygulamalar durumuna gelmiştir. Sabit kurdan parası aşırı değerlenen ülke
devalüasyonlar yapmış, ancak ticaret ortakları da bundan zarar görmemek için karşı
devalüasyonlara başvurmuşlardır.
Altın standardının yıkılması, milli paraların birbirlerine dönüştürülme imkânını ortadan
kaldırmış, bu durum uluslararası ödemelerde çok taraflı denkleştirmelerde büyük sorunlar
yaratmıştır. Bu durum ülkeleri, uluslararası ödemelerde iki taraflı (bilateral) anlaşmalar
yapmaya zorlamış ve böylece dünyada var olan çok taraflı denkleştirme mekanizması ortadan
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kalkmıştır. Bu gelişmelerin neticesinde dünya ticareti ciddi bir darboğaza girmiştir. Bu
sorunlara bir ölçüde engel olmak amacıyla dünya para sahaları ilk defa bu yıllarda
oluşturulmuştur. Sterlin altın ilişkisinin son bulmasından sonra eski İngiliz sömürgelerinden
meydana gelen bazı ülkeler, paralarını sterline bağlamışlardır. Böylece, Sterlin Bloğu (sahası)
ortaya çıkmıştır. Saha içindeki ülkeler rezervlerini sterlin ile tutmuş ve saha içindeki
ödemelerini serbest bir şekilde yapabilmişlerdir. Buna karşılık saha dışındaki ülkelere karşı sıkı
bir kambiyo ve ithalat rejimi uygulamışlardır. İngiltere, altın standardından ayrıldıktan sonra,
sterlini serbest dalgalanmaya bırakmış fakat değerinde meydana gelebilecek aşırı
dalgalanmaları önlemek için 1932 yılında Döviz Denkleştirme Fonu’nu (Exchange
Equalization Fund) kurmuştur. Fon’un görevi, günümüzdeki merkez bankalarının yaptıklarına
benzer şekilde serbest piyasada sterlin alıp satarak sterlinin değerini korumaktı. Fon, döviz
piyasalarındaki dalgalanmaların iç piyasaya yansımasını bir dereceye kadar önleyerek sterlinin
istikrarını belli bir süre sağlayabilmiştir.
Fransa, İsviçre, Belçika ve Hollanda bu dönemde Altın Bloğu’nu oluşturarak altına
bağlılıklarını devam ettirmişlerdir. Altın Bloku’na bağlı ülkeler de sabit kurlardan doğan dış
açıklarını önlemek için gümrük tarifelerini yükseltmiş ve yoğun miktar kısıtlamaları
uygulamaya başlamışlardır. Yalnızca sterlin bölgesi içinde ticaret bir ölçüde serbestçe
yürütülüyor ve diğer bloklara göre paralar oldukça sınırlı bir konvertibiliteye sahip
bulunuyordu. Almanya önderliğindeki çoğunluğu az gelişmiş ülkelerden oluşan geniş bir grup
ise, kambiyo denetimi uygulamasına başlamışlardır.
ABD ise doları dalgalanmaya bırakmış, 31 Ocak 1934 tarihinde ise 1 ons altın=35 dolar
olarak doların değerini yeniden belirlemiştir. Böylece belirlenen değer, 18 Aralık 1971
tarihinde Smithsonian Anlaşması ile 1 ons altın=38 dolara çıkarıncaya kadar 37 yıl boyunca
sabit kalmıştır. İkinci Dünya Savaşı öncesinde ülkelerin üzerinde anlaştıkları ortak bir
uluslararası para sistemi kalmamıştı. Evrensel altın standardı yıkılmış, birbirinden bağımsız
para blokları oluşmuştu.

1.2.2.2.4.3. Altın Kambiyo Standardı ve Bretton Woods Sistemi
Uluslararası para sisteminde I. Dünya Savaşı ile başlayan, 1929 Büyük Buhranı ile
şiddetlenen ve II. Dünya Savaşı’na kadar devam eden sıkıntılar ülkeleri işbirliğine ve ortak bir
para sistemi arayışına götürmüştür. II. Dünya Savaşı bitmeden yeni bir uluslararası para
sisteminin kurulması, döviz kurlarında istikrar sağlanması, dünya ticaretinin serbestleştirilmesi,
uluslararası rezerv sorununun çözüme kavuşturulması ihtiyaçları gündeme getirilmiştir. Bu
ihtiyaçlara cevap verecek bir uluslararası para sistemini oluşturmak amacıyla 1-22 Temmuz
1944 tarihleri arasında ABD’nin New Hampshire eyaletinin Bretton Woods kasabasında 44
ülkenin delegasyonlarıyla bir konferans toplanmış ve bu sistem içerisinde, ülkelerin ödemeler
bilançosu dengesizliklerini gidermek ve finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla birbirinin
ikiz kuruluşu olan Uluslararası Para Fonu (IMF: International Monetary Fund) ve Dünya
Bankasının (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası: IBRD) kurulması kararlaştırılmıştır.
IMF’nin amacı uluslararası para sisteminin sorunsuz işlemesini sağlamak ve uluslararası mali
31

ilişkileri düzenlemek, Dünya Bankasının amacı ise ilk olarak II: Dünya Savaşı’nda büyük zarar
gören Avrupa ekonomilerine, daha sonra ise az gelişmiş ülke ekonomilerine finansman
sağlamak olarak belirlenmiştir. IMF 1946 yılında faaliyete geçmiştir. Bretton Woods ismi
verilen bu sistem 1973 yılına kadar devam etmiştir. Bretton Woods Sisteminin işleyişinden
sorumlu olduğu için bu sisteme IMF Sistemi veya öngörmüş olduğu kur düzenlemelerinden
dolayı ayarlanabilir sabit kur sistemi (adjustable peg) de denmektedir. Bretton Woods Sistemi
bir Altın Kambiyo Sistemidir. Altın Kambiyo Sistemi de altın para sisteminin özel bir biçimidir.
Altın Kambiyo Sistemi’nde anahtar bir ülke vardır, bu ülkenin parası da anahtar paradır ve
doğrudan altına bağlanmıştır. Diğer ülkeler paralarını altına değil bu anahtar paraya bağlarlar
ve ülkelerin paraları altına doğrudan değil bu anahtar para üzerinden bağlanmıştır. 1944-1973
yılları arasında uygulanan ve adına Bretton Woods Sistemi denilen bu sistemde anahtar ülke
Amerika Birleşik Devletleri ve anahtar para da Amerikan doları olmuştur. Sistemin böyle
kurulmasında hem ABD’nin II. Dünya Savaşı’nın galibi olması, hem de dünya altın
rezervlerinin büyük kısmının ABD’de olmasının etkisi büyük olmuştur. ABD dışındaki
ülkelerin merkez bankalarında altın stoku çok az olduğundan merkez bankaları kendilerine
getirilen ulusal paraları (banknot) altına değil Amerikan dolarına çevirmekle yükümlüdür. Tabi
bunu yapabilmek için de elinde Amerikan doları olması gerekmektedir. Görüldüğü gibi sistem
Amerika’nın dışarıya dolar vermesine bağlıdır. Bretton Woods Sistemi’ni onaylayıp IMF’ye
üye olan her ülke parasını sabit bir kurdan Amerikan dolarına bağlamıştır. Bu sabit dolar kuruna
dolar paritesi denmiştir. Amerikan doları ise 1 ons saf altın=35 dolar sabit fiyatından altına
bağlanmıştır. Böylelikle sisteme üye tüm ülkelerin paraları da Amerikan doları üzerinden
dolaylı olarak altına bağlanmıştır. Amerikan merkez bankası Fed’e arz edilen Amerikan
dolarlarını Fed 35 dolar =1 ons saf altın olarak ödemeyi taahhüt emiştir. Bu sistem ABD’ye
büyük bir avantaj sağlamış, onu dünyanın merkez bankası haline getirmiştir. Bu avantajlı
durum ABD’nin II. Dünya Savaşı’nın asıl galibi olmasından, altın rezervlerinin çok fazla
olmasından ve ekonomik olarak da dünyada rakipsiz olmasından kaynaklanmıştır. Bretton
Woods Sistemi’nde Amerikan doları bir değer ölçüsü konumuna yükselmiştir çünkü bütün
diğer paralar dolara endekslenmiştir, bütün ödemeler, borç ve alacaklar dolarla hesaplanmaya
başlamıştır. Diğer ülke merkez bankaları kendi açıkladıkları kurlarını sabit tutabilmek için
piyasaya yine dolarla müdahale etmek durumunda kalmışlardır. Bretton Woods Sistemi’nde
ülkelerin ulusal paralarının dolar etrafında en fazla yüzde birlik bir bant içinde dalgalanmasına
izin verilmiştir. Bu bandın aşılması halinde ise merkez bankaları piyasaya dolar alım-satımıyla
müdahale etmek zorundaydılar. Yani dolar aynı zamanda bir müdahale parasıydı (intervention
currency). Bu müdahaleleri yapabilmek için her ülke merkez bankası dolar rezervi biriktirmek
zorunda kalmıştır. Ayrıca dış ticaretin büyük kısmının da dolarla yapılması doları bir rezerv
para statüsüne getirmiştir. Başlangıçta ülkelerin dış ödemeler bilançosunda ancak köklü bir
dengesizlik (fundemental disequilibrium) bulunması halinde IMF’nin onayıyla paralarını dolar
karşısında devalüe etme (değerini düşürme) izni verilmişken, sonraları bu tutum değişmiş ve
IMF’ye kredi için başvuran hemen hemen tüm ülkelere parasını devalüe etme önerisinde
bulunmuştur. Her ülkenin bu sebeplerden dolayı dolar rezervi biriktirmesi ancak ABD’nin dış
ödemeler bilançosu açığı vermesiyle mümkün olabilirdi ki bu da sistemin en zayıf yanlarından
birini oluşturuyordu. Sistemin Amerikan doları üzerine bina edilmesi ve dünyanın bu yoğun
dolar talebi ABD’ye tek taraflı büyük bir avantaj sağlıyordu, zira ABD dolar basarak borçlarını
ödeyebilir, ülkesine mal ve hizmet ithal edebilirdi. ABD’nin bunun karşısındaki tek taahhüdü
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kendisine sunulan dolarlar karşılığında altın vermekti. Ancak zamanla ABD’nin dış açıklarının
giderek büyümesi ve altın stoklarını aşması ABD’nin sistemi suistimal ettiği ve bu sebeple
doların altına konvertibilitesini er geç kaldırmak zorunda kalacağı görüşünü güçlendirdi.
Nitekim bu görüş daha sonraki gelişmelerle doğrulanmıştır.
Bretton Woods Sistemi 1960’ların başlarına kadar iyi işlemiştir. Bu döneme kadar
ABD’nin dış ödeme açıkları çok yüksek boyutlara varmamış, hatta 1950’lerin başlarında
dünyada dolar kıtlığı bile yaşanmıştır. 1960’larda ise ABD’nin dış ödeme açıklarının yüksek
boyutlara varması, spekülatörleri harekete geçirmiş ve doların altına konvertibilitesinin
kalkacağı düşüncesiyle dolardan altına doğru kaçış başlamıştır. Dünya’nın en büyük altın
borsasının Londra’da olması sebebiyle ABD diğer sanayileşmiş ülkelerle Ocak 1960’ta bu
spekülasyonu engellemek amacıyla Londra Altın Fonu’nu (London Gold Pool) kurmuştur.
Fonun işlevi altının ons fiyatını 35 dolarda sabit tutabilecek şekilde özel piyasadaki altın
talebine cevap verebilmekti. Ancak altına olan spekülatif talebin durmaması sebebiyle
ABD’nin resmi altın rezervlerinde büyük erimeye rağmen Fon’un satışları yeterli gelmedi ve
Fon dağıldı. Böylece altın konusunda biri daha yüksek olan özel piyasa fiyatı diğeri de daha
düşük olan resmi fiyat olarak ikili bir fiyat sistemi oluşmuş oldu.
Bu süreçte ABD sürekli dış açık verirken Almanya, Japonya gibi ülkeler de dış fazla
veriyorlardı. Bu durumdan rahatsız olan ABD bu ülkeleri paralarını dolar karşısında revalüe
etmeye (değerlendirme) çağırıyor ancak olumlu cevap alamıyordu. Bunun üzerine başkan
Nixon Ağustos 1971’de doların altına konvertibilitesini geçici olarak durdurduğunu açıkladı.
Bunun üzerine 18 Aralık 1971’de Washington’da Smithsonian Enstitüsü’nde toplanan onlar
Grubu üyelerinin aldığı kararla dolar öteki ülke paraları karşısında yüzde 9 oranında devalüe
edildi, altının resmi fiyatı 35 dolardan 38 dolara yükseltildi ve doların altına konvertibilitesinin
kaldırılması da onaylandı, diğer ülke paralarının dolar karşısında dalgalanma marjı da yüzde
1’den yüzde 2.25’e yükseltildi. Bu kararlar da dolardan kaçışı durduramadı ve Şubat 1973’te
dolar bir kez daha yüzde 5 devalüe edildi, altının onsu 42.2 dolara yükseltildi. Ancak dolara
karşı spekülasyon durmadı. Mart başında Avrupa döviz piyasaları iki hafta süreyle kapatıldı.
16 Mart’ta tekrar açıldığında Avrupa Topluluğu ülkeleri sabit kurlardan paralarını birbirlerine
bağladıklarını, dolara karşı ise serbest bıraktıklarını açıkladılar. Böylece Bretton Woods
Sistemi sona ermiş oluyordu.
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Giriş
Altın külçe standardında dolaşımda altın sikkeler değil altın karşılığında basılan
dolayısıyla istendiğinde altına çevrilebilen banknotlar bulunmaktadır. Banknotlar altın sikkeye
değil merkez bankasına götürülerek sadece altın külçeye çevrilebilmektedir. Sistemin temel
amacı altından tasarruf etmektir, altın sadece dış ödemelerde kullanıldığından piyasada daha az
altın dolaşmakta, böylece altın sikke standardına göre daha fazla banknot basma imkanı
doğmaktadır. Bu da para politikasının hareket alanını genişletmektedir. I. Dünya Savaşıyla
beraber ülkeler altın standardından çıkmaya başlamışlar ve paralarının altına bağlılığını
kaldırarak serbest dalgalanmaya bırakmışlardır. Ancak altın standardının getireceği istikrarlı
bir sisteme istek devam etmiş ve savaş sona erdiği gibi, ülkeler ardı ardına altın standardına
dönmeye başlamışlardır. Fakat bu dönüşler başarılı olamamıştır. 1929’da yaşanan Büyük
Buhran ve II. Dünya Savaşı uluslar arası para sisteminde tekrar bir istikrarsızlığı getirmiştir. II.
Dünya Savaşı henüz devam ederken 1973’e kadar sürecek Bretton Woods Sistemi’nin temelleri
atılmıştır. Bretton Woods Sistemi bir Altın Kambiyo Sistemidir. Altın Kambiyo Sistemi de altın
para sisteminin özel bir biçimidir. Altın Kambiyo Sistemi’nde anahtar bir ülke vardır, bu
ülkenin parası da anahtar paradır ve doğrudan altına bağlanmıştır. Diğer ülkeler paralarını altına
değil bu anahtar paraya bağlarlar ve ülkelerin paraları altına doğrudan değil bu anahtar para
üzerinden bağlanmıştır. 1944-1973 yılları arasında uygulanan ve adına Bretton Woods Sistemi
denilen bu sistemde anahtar ülke Amerika Birleşik Devletleri ve anahtar para da Amerikan
doları olmuştur. Sabit kurlu Bretton Woods Sisteminin 1973 Mart ayında yıkılmasından ve
1978 yılında IMF Ana Sözleşmesinin İkinci defa değiştirilmesinden sonra dünya ekonomisinde,
devlet müdahalesinin asgari seviyede olduğu dalgalı kurlar ile milli parayı yabancı bir para veya
paralar sepetine bağlayan sabit döviz kurları arasında kalan döviz kuru sistemleri geçerlilik
kazanmıştır.

43

1.2.2.2.4.4. Bretton Woods Sonrası
Bu çerçevede Fon tarafından 1 Nisan 1978 tarihinden itibaren yürürlüğe konan ilkeler
şunlardır:
- Üyeler ödemeler bilançosunun dengeye gelmesini engelleyecek veya diğer üyelere
zarar verecek şekilde döviz kurlarına veya uluslararası para sistemine müdahale etmekten
kaçınacaklardır,
- Eğer bir müdahale zorunluluğu doğarsa, özellikle paralarına müdahalede bulundukları
üyelerin çıkarlarını göz ardı etmeyeceklerdir,
- Üyeler, döviz spekülasyonunu önlemek amacıyla döviz piyasalarına müdahale ederek
istikrarsızlığı giderici tedbirleri alacaklardır.
Yeni düzenlemeye göre üyeler, döviz kuru seçimlerini kendi özel durumlarına göre
yapacaklar, fakat daha sonra da buna uyacaklardır.
Gerçekleştirdikleri değişikleri, belirli süreler içinde Fon’a bildirileceklerdir.
Fon, gözetme işlemini ülkeler ile genelde yılda bir defa yaptığı danışma toplantılarında
yerine getirecektir. Böylece üye ülkelerin izledikleri “ekonomi ve maliye politikalarının” döviz
kurları ve dış denge üzerindeki etkileri ele alınacaktır.
Ayrıca, üyelerinin İzledikleri döviz kuru politikalarının Fonun belirlediği ilkeler ile
çatışması durumunda da ikili görüşmeler yapılabilecektir.
IMF, IV. maddeye göre yükümlülüklerini ihmal ettiğinden şüphelendiği bir üyesi
hakkında uluslararası görüşme başlatabilmektedir. Bu tür inceleme, ilgili ülkenin tüm “iç ve dış
ekonomi politikalarının” değerlendirilmesini kapsamaktadır.
Sabit kurlu Bretton Woods Sisteminin 1973 Mart ayında yıkılmasından ve 1978 yılında
IMF Ana Sözleşmesinin İkinci defa değiştirilmesinden sonra dünya ekonomisinde, devlet
müdahalesinin asgari seviyede olduğu dalgalı kurlar ile milli parayı yabancı bir para veya
paralar sepetine bağlayan sabit döviz kurları arasında kalan döviz kuru sistemleri geçerlilik
kazanmıştır.
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Giriş
Sabit kurlu Bretton Woods Sisteminin 1973 Mart ayında yıkılmasından ve 1978 yılında
IMF Ana Sözleşmesinin İkinci defa değiştirilmesinden sonra dünya ekonomisinde, devlet
müdahalesinin asgari seviyede olduğu dalgalı kurlar ile milli parayı yabancı bir para veya
paralar sepetine bağlayan sabit döviz kurları arasında kalan döviz kuru sistemleri geçerlilik
kazanmıştır. Sabit kur sistemlerinin ana özelliği döviz kurlarının belirli bir düzeyde
sürdürülmesidir. En eski sabit kur sistemi altın standardıdır. İkinci Dünya Savaşı sonrasından
1973’e kadar uluslarası para sistemi olarak uygulanan Bretton Woods Sistemi de bir sabit kur
sistemiydi. Serbest Kur Sisteminde döviz kurlarının oluşumu piyasa güçlerine bırakılmıştır.
Döviz kurlarının dalgalanmasına herhangi bir sınır konmamakta ve merkez bankalarının
müdahaleleri de olmamaktadır Arada bir döviz piyasasına yapılan müdahaleler, fiyat
dalgalanmalarını yumuşatmaya ve gereksiz dalgalanmaları önlemeye yönelmiştir, parite kuru
belirleme uygulaması yoktur. Bununla birlikte Bretton Woods Sistemi’nin yıkılışından sonra
yukarıdaki tanıma uygun esnek kur sistemi uygulanamamıştır. Bugünün dünyasında ne
tamamen sabit ne de değişken kur sistemleri uygulanabilir bir sistemdir. Her iki döviz
sisteminin arasında, ülkenin ekonomik, siyasal koşullarına bağlı olarak bazen sabit döviz
sistemine bazen de esnek döviz kuru sistemine doğru kayan çeşitli sistemler uygulanmaktadır.
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1.3.1. Bretton Woods Sonrası
Bretton Woods Sisteminde reform çalışmaları. 1971 yılının sonlarında başlamış ve 1972
yılının Eylül ayında Yirmiler Komitesi’nin oluşturulmasıyla çalışmalar hızlandırılmıştır. Bu
Komite, geçici bir komite (Interim Committe) kurulmasına karar vermiştir. IMF Ana
Sözleşmesinde yapılacak değişiklikler 1974 Eylül ayında Interim Komitede ele alınmıştır. IMF
Interim Komitesi, 7-8 Ocak 1976 tarihinde Jamaika’nın Kingston şehrinde yaptığı toplantıda,
uluslararası para sistemi ile ilgili çalışmaları sonuçlandırarak IMF’nin kuruluş yasasına IV.
Madde eklenmiştir. Bu kararlar, 26-30 Eylül 1976’da Washington’da toplanan IMF
Guvernörler Kurulu tarafından da onaylanmıştır. 31 Mart l978de IMF üyelerinin oylarının 3/4
nü temsil eden üyelerin 3/5’i tarafından uygun bulunan Anlaşma 1 Nisan 1978’de yürürlüğe
girmiştir. Böylece, IMF Anlaşması’nda ikinci değişiklik gerçekleştirilmiştir. Buna göre:
Döviz kurlarının yönetiminde üye ülkelere daha fazla izin verilmiş ve IMF’nin
sorumluluğu genişletilmiştir
-

SDR’nin önemi vurgulanmıştır.

Üyelerin bilançolarındaki kısa dönemli dengesizliliklere yardım edebilmek için
IMF’ye hareket serbestisi tanınmıştır.

Değişen Fon Ana Sözleşmesinin yeni IV. maddesi, üye ülkelerin istikrarlı bir döviz kuru
politikası izleyebilmeleri için, gerek birbirleri ve gerekse Fon ile sıkı bir işbirliği yapmalarını
öngörmüştür. Böylece IMF uluslararası para sisteminin işleyişinde aksama olmaması için, üye
ülkelerin kur politikalarını gözetme (surveillance) görevini üstlenmiştir. Üye ülkeler, yeni
düzenleme çerçevesinde “sabit” veya “esnek’ kur sisteminden istediklerini
benimseyebileceklerdir. Fakat, hangi sistemi seçtiklerini ve döviz kurlarında yapacakları
değişiklikleri, belli süreler içinde Fon’a bildirmek yükümlülüğü altına girmişlerdir. Bretton
Woods Sisteminin yarattığı bir kuruluş olan IMF böylece, 1973 yılında sabit döviz kurlarına
dayanan sistemin yıkılmasından sonra, uluslararası para sisteminin işleyişinde yeni görevler
üstlenmiştir.
IMF’nin IV. maddesinde yapılan değişikliğe göre Fon, üye ülkelerin kur politikalarını
sıkı bir şekilde gözetime tabi tutacak ve üyelerin bu konudaki politikalarına yol gösterecek özet
ilkeleri belirleyebilecektir. Bu çerçevede Fon tarafından 1 Nisan 1978 tarihinden itibaren
yürürlüğe konan ilkeler şunlardır:
- Üyeler ödemeler bilançosunun dengeye gelmesini engelleyecek veya diğer üyelere
zarar verecek şekilde döviz kurlarına veya uluslararası para sistemine müdahale
etmekten kaçınacaklardır
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- Eğer bir müdahale zorunluluğu doğarsa, özellikle paralarına müdahalede bulundukları
üyelerin çıkarlarını göz ardı etmeyeceklerdir
- Üyeler, döviz spekülasyonunu önlemek amacıyla döviz piyasalarına müdahale ederek
istikrarsızlığı giderici tedbirleri alacaklardır.

Jamaika Anlaşması sonucunda IMF, mevcut dalgalı kurları yasal1aştırmıştır. Diğer bir
deyişle gözetimli dalgalanma meşrulaştırılarak fiilen ayarlanabilir sabit kur sistemine son
verilmiştir. Böylece bir ülke parasının dış değerini SDR ve altın dışında diğer bir para sepetine
göre sabit bir şekilde tanımlayabilir. SDR veya ECU çerçevesinde bir sepete bağlayabilir.
serbest döviz piyasasında parasını serbest bir şekilde dalgalanmaya bırakabilir.
Yeni düzenlemeye göre üyeler, döviz kuru seçimlerini kendi özel durumlarına göre
yapacaklar, fakat daha sonra da buna uyacaklardır. Gerçekleştirdikleri değişikleri, belirli süreler
içinde Fon’a bildirileceklerdir. Fon, gözetme işlemini ülkeler ile genelde yılda bir defa yaptığı
danışma toplantılarında yerine getirecektir. Böylece üye ülkelerin izledikleri ekonomi ve
maliye politikalarının döviz kurları ve dış denge üzerindeki etkileri ele alınacaktır. Ayrıca,
üyelerinin İzledikleri döviz kuru politikalarının Fonun belirlediği ilkeler ile çatışması
durumunda da ikili görüşmeler yapılabilecektir. IMF, IV. maddeye göre yükümlülüklerini
ihmal ettiğinden şüphelendiği bir üyesi hakkında uluslararası görüşme başlatabilmektedir. Bu
tür inceleme, ilgili ülkenin tüm iç ve dış ekonomi politikalarının değerlendirilmesini
kapsamaktadır.
Sabit kurlu Bretton Woods Sisteminin 1973 Mart ayında yıkılmasından ve 1978 yılında
IMF Ana Sözleşmesinin İkinci defa değiştirilmesinden sonra dünya ekonomisinde, devlet
müdahalesinin asgari seviyede olduğu dalgalı kurlar ile milli parayı yabancı bir para veya
paralar sepetine bağlayan sabit döviz kurları arasında kalan döviz kuru sistemleri geçerlilik
kazanmıştır.

1.3.2. Günümüzdeki Uluslararası Parasal Uygulamalar
1973 yılının Mart ayında başlıca sanayileşmiş ülkeler paralarını Amerikan doları
karşısında dalgalanmaya (tek tek veya Avrupa Topluluğu'nda olduğu gibi birlikte) bıraktılar.
Böylece de sabit kurlu Bretton Woods Sistemi yıkılmış oldu.
Bu durumda serbest dalgalanmaya geçmek, başlıca sanayileşmiş ülkeler için hemen
hemen tek seçenek durumunda idi. Çünkü uygulayabilecekleri, önceden hazırlanmış,
anlaşmalara dayalı bir para sistemi yoktu. Ancak yine de dalgalı kur uygulamalarının kısa süreli
olacağı düşünülüyordu. İlerde, geçmiştekine benzer biçimde geniş kapsamlı yeni bir
uluslararası düzenleme yapılacağı bekleniyordu. Ancak geçen zaman, ülkelerin bu
uygulamalardan fazla şikayetçi olmadıklarını gösterdi. Belki o nedenle de, yeni bir sistem
oluşturulması konusu bü-yük ölçüde güncelliğini yitirdi.
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Özet olarak belirtmek gerekirse, bugün dünyada bütün ülkeler tarafından paylaşılan,
anlaşmalarla kurulmuş, aynı kur sistemine bağlı bir uluslararası para sistemi yoktur. Bunun
yerine, sabit kur sisteminden dalgalı kur sistemine kadar değişebilen ve ülkelerin kendileri
tarafından seçilen, farklı sistem ve uygulamalar vardır.
Uluslararası Para Fonu (IMF), uluslararası mali ilişkileri düzenleme görevini
sürdürmektedir. Ancak Bretton Woods Sistemi'nin yıkılmasından sonra üye ülkelerin farklı
uygulamalarına yasallık kazandırmak için, IMF'nin kuruluş yasasında bir değişiklik yapılmıştır.
Bu değişiklikle, belirli ilkelere uymak kaydıyla, dileyen üyenin dilediği kur sistemini
benimseyebileceği resmen kabul edilmiştir.

1.3.3. IMF’nin Tasnifine Göre Dünyadaki Kur Uygulamaları
Yukarıda da belirtildiği gibi, bugün çeşitli dünya ülkelerinin döviz kurlarına İlişkin
uygulamaları, sabit kur sisteminden dalgalı kur sistemine kadar uzanan geniş bir yelpaze
oluşturur.
Ülkelerin uyguladıkları
sınıflandırılmıştır:

farklı

kur

politikaları

IMF

tarafından

şu

şekilde

1.3.3.1. Ayrı Bir Ulusal Para Birimine Sahip Bulunmayan Ülkeler
Bu ülkelerin bir kısmı başka bir ülkenin parasını kendi yasal para birimi olarak
kullanırlar. Çoğunlukla benimsenen para birimi Amerikan dolarıdır. Bir kısmı da ortak para
alanı içinde yer almaktadır ve ortaklaşa olarak aynı para birimini kullanırlar. Bunun örneği Euro
bölgesinde görülür.

1.3.3.2. Para Kurulu Düzenlemeleri
Para kurulu (currency board), daha önce de değinildiği gibi, ulusal paranın bir sabit kur
üzerinden yabancı paraya dönüştürülmesine dayanan ve emisyon kurumunun (merkez bankası)
bu yasal zorunluluğu karşılamak üzere sıkı kısıtlamalara tabi olduğu bir sabit kur sistemidir.
Söz konusu sistemde ulusal para, ancak döviz karşılığı çıkartılabilir, dolaşımda olduğu
sürece de yabancı varlıklarla desteklenir. Dolayısıyla para kurulu düzenlemelerinde merkez
bankası, para arzını kontrol etmek, krediler konusunda son başvuru (lender of last resort)
makamı olarak görev yapmak gibi geleneksel para politikası fonksiyonlarına sahip
bulunmamaktadır. Bununla birlikte, para kurulunun nasıl oluşturulduğuna bağlı olarak para
arzını ayarlama konusunda emisyon kurumuna yine de bir ölçüde esneklik verilmiş olabilir.
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1.3.3.3. Sabit Döviz Kuru Sistemleri
Bu sistemde ülkeler, dış ödemeler bilançosunu dengelemek için yürürlüğe konulan
dolaysız emir ve yasaklarla döviz kullanımını kontrol altında tutarlar. Bu emir ve yasaklarla dış
ticarete konu olan malların fiyat ve miktarlarının yönlendirilmesi amaçlanır.
Sabit kur sisteminde döviz piyasaları olmayıp, döviz kurları resmi organlarca, genellikle
merkez bankalarıyla belirlenir. Genellikle uzun süre sabit tutulan döviz kurları devalüasyon ya
da revalüasyonla değiştirilmektedir. Dolayısıyla ortaya çıkacak döviz kâr ve zararları aynı
ölçüde büyük olacaktır. Türkiye’de 1929′dan 1980 yılına kadar bu sistem uygulanmıştır.
Geleneksel sabit, kur sistemlerinde (fixed peg arrangements), ülke ulusal parasını bir
büyük yabancı ülke parasına veya yabancı paralar sepetine bağlar. Bu sistemlerde döviz kurları
merkezi bir kur etrafında oldukça dar sınırlar arasında (genellikle ± %1 gibi) dalgalanır.
Bu amaçla, ülkenin dış ticaret veya mali ilişkide bulunduğu ülkelerin ulusal paralarından
özel para sepetleri oluşturulabilir. Sepete katılan her para birimine onunla olan mal ve hizmet
ticaretinin veya sermaye akımlarının payı ölçüsünde ağırlıklar verilir.

1.3.3.3.1. Ayarlanabilir Sabit Kur Sistemi
Bu sistemin esasları II. Dünya Savaşı sonrası kurulan Bretton Woods Para Sistemi ile
oluşturulmuştur. Sistem Avrupa ülkelerinde 1953 yılından 1973 yılına kadar devam etmiştir.
Sistemde uluslararası ödemeler dengesi resmi sınırlamalara tabi tutulmamaktadır. Dolayısıyla
döviz piyasaları fonksiyonlarını görebilmekte, döviz kurları piyasalardaki arz ve talebe göre
belirli limitler içinde dalgalanabilmektedir. Alt ve üst limitler uluslararası anlaşmalara göre
belirlenmektedir. Döviz kuru riski açısından ayarlanabilir sabit kur sisteminin üstünlüğü alt ve
üst limitler arasında meydana gelebilecek değişiklikler daha kolay tahmin edilebilmektedir.
Sabit kur sistemlerinin ana özelliği döviz kurlarının belirli bir düzeyde sürdürülmesidir.
En eski sabit kur sistemi altın standardıdır. İkinci Dünya Savaşı sonrasından 1973’e kadar
uluslarası para sistemi olarak uygulanan Bretton Woods Sistemi de bir sabit kur sistemiydi.
Ancak çağdaş ekonomilerdeki kağıt para sistemlerinde de sabit kur sistemleri uygulanmaktadır.
Bugünkü farklı uygulamalar içinde de çoğu ülkeler sabit kur sistemleri uygulamaktadırlar.
Sabit kur sistemlerinin temeli, döviz kurunun belli bir düzeyde belirlenmesi ve piyasada
arz ve talep gelişmeleri ne olursa olsun bu kur düzeyinin sürdürülmek istenmesidir. Altın para
sistemi kendiliğinden bir sabit kur sistemidir. Oysa bugünkü uygulamalarda ulusal para
hükümet tarafından başka bir ülke parasına bağlanmakta ve hükümetin piyasaya yapacakları
müdahalelerle sabit tutulmaya çalışılmaktadır.
Bu şekilde ülkenin ulusal parası ile yabancı paralar arasında belirlenmiş olan sabit fiyata
parite kuru adı verilir. Fakat genellikle piyasada oluşacak kurun parite etrafında belirli sınırlar
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arasında değişebilmesine izin verilir. Bu uygulamaya ayarlanabilir sabit kur sistemi
denmektedir.

1.3.3.3.2. Yatay Bantlar İçinde Dalgalanan Sabit Kur Sistemleri
Yatay bantlar içinde dalgalanan sabit kur (pegged exchange rates within horizontal
bands) sistemi diye adlandırılan bu uygulamalarda, ulusal paranın değeri yasal veya fiili bir
merkezi kur etrafında geleneksel sabit kur sistemlerine göre biraz daha geniş (± %1'den büyük)
sınırlar içinde değişebilir.

1.3.3.3.3. Sürünen Pariteler
Sürünen pariteler (crawling peg) uygulamasında, ulusal paranın değerinde periyodik
olarak, önceden ilân edilen sabit oranlarda veya belirli istatistik göstergelerin (örneğin
hedeflenen veya gerçekleşen iç ve dış enflasyon oranları farkı gibi) sonuçlarına göre
ayarlamalar yapılır.

1.3.3.3.4. Sabit Kur Sistemine Karşı Görüşler
a. Dış denkleşme sorunu
Sabit kur sisteminde dış dengenin yükü, dış rezervlerin tükenmesi sorunu yüzünden
açık veren ülkelere yüklenir. Dış açık veren ülkede, hükümetin devalüasyon kararı alması,
uygulanan ekonomik politikaların başarısızlığının kanıtı sayılır. Bu yüzden hükümetler son ana
kadar devalüasyon kararı almaktan çekinir ve ulusal paranın aşırı değerlenmesine yol açar. Bu
durumda ülkeler harcama kaydırıcı (dolaysız kısıtlamalar, döviz kontrolü vb.) ve harcama
değiştirici (para ve maliye politikaları) politikalarla devalüasyona başvurmadan dış dengeyi
sağlamak zorunda kalırlar.

b. Likidite sorunu
Geçici dış açıklar sonucu ulusal para değer kaybetmeye başlayınca, merkez bankası
piyasaya döviz arz ederek bu durumu önlemeye çalışır. Bunun için merkez bankasının yeterli
dış rezerve sahip olması gerekir.
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c. Güven sorunu
Spekülatörler hükümetin sabit kuru sürdürmesinden şüphe duyarsa, hemen o paradan
kaçıp sağlam paralara yönelirler. Bu ise, ulusal para üzerindeki baskıları daha da artırıp olası
bir devalüasyonu kaçınılmaz kılar. Spekülatörler için işlem giderleri dışında kayıp riski
bulunmamaktadır.

d. Emisyon kazançları sorunu
Bir büyük yabancı ülke parasının uluslararası rezerv olarak tutulması, emisyon
kazançları (seignorage) sorunu doğurur. ABD, baskı maliyeti sıfıra yakın olan dolarlarla
ithalatını finanse etmekte, böylece ithalatının değeri kadar emisyon kazancı sağlamaktadır.
Türkiye ise, dolar rezervlerini artırabilmek için mal ve hizmet ihraç etmek ya da başka bir reel
kaynak maliyetine katlanmak zorundadır.

1.3.3.4. Serbest Değişken Kur Sistemi (Esnek Kur Sistemi veya
Bağımsız Dalgalanma)
Bu uygulamalarda döviz kurlarının oluşumu piyasa güçlerine bırakılmıştır. Döviz
kurlarının dalgalanmasına herhangi bir sınır konmamakta ve merkez bankalarının müdahaleleri
de olmamaktadır Arada bir döviz piyasasına yapılan müdahaleler, fiyat dalgalanmalarını
yumuşatmaya ve gereksiz dalgalanmaları önlemeye yönelmiştir, parite kuru belirleme
uygulaması yoktur. Bununla birlikte Bretton Woods Sistemi’nin yıkılışından sonra yukarıdaki
tanıma uygun esnek kur sistemi uygulanamamıştır. Bu uygulama kirli floating olarak
tanımlanmaktadır. Kirli floating uygulamasında merkez bankalarının döviz piyasalarına
müdahalesi için resmi ölçüler getirilmemiştir. Müdahaleler döviz arz ve talebi dikkate alınarak
gizli kararlar ve ölçüler içinde yapılmaktadır. Bu ise döviz kuru riskini arttırmaktadır.

1.3.3.4.1. Serbest Değişken Kur Sistemi Lehindeki Görüşler
a. Ulusal Paranın Gerçek Değerini Yansıtması
Döviz piyasasına hükümetlerin karışmadığı bir sistemde, döviz kurları arz ve talep
dengesine bağlı olarak oluşacak ve dolayısıyla para gerçek değerini bulmuş olacaktır. Ancak,
döviz kurlarının resmi makamlarca belirlendiği sistemlerde ise daima kurların gerçekçi
olmaması olasılığından söz etmek mümkündür.
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Kurlar başlangıçta denge düzeyinde belirlenmiş olsa bile, belli bir zaman geçtikten
sonra arz ve talep koşulları değiştiğinde sabit resmi kurlar artış gerçek değerleri
yansıtmayacaktır.
Özellikle enflasyon oranı yüksek olan ekonomilerde sabit kur sistemi uygulamalarının
doğal sonucu, ulusal parada aşırı değerlenmenin ortaya çıkmasıdır.

b. Dış Ödemeler Bilançosunun Dengesinin Sağlanması
Serbest değişken kur sisteminin en önemli özelliği, bu sistemde dış açık ve dış ödeme
fazlalarının kendiliğinden serbest değişmelerle dengeye gelebilmesidir. Oysa sabit kur
sistemlerinde dış denge hükümet kararlarını ve yoğun bürokratik faaliyetleri gerektirecektir.

c. İç Ekonomik Politika Uygulamalarında Bağımsızlık
Serbest dalgalı kur sisteminde hükümetler, sabit kur sistemindeki gibi iç ekonomi
politikaları belirlerken dış dengeyi bozacağı endişesi taşımazlar. Yani, iç denge amacına
yönelik politika uygulamalarında bağımsız hareket etme olanağı elde edilmiş olacaktır.
Böylece, dış denge amacına yönelik harcama genişletici ve harcama daraltıcı
politikaların uygulanması ihtiyacı doğmayacaktır. Dış denge, kur değişmelerinin serbest olarak
değişmesine bağlı olarak kendiliğinden sağlanacağı için, hükümetler ödemeler bilançosundan
bağımsız olarak, ülkenin iç meseleleri olan işsizliğin önlenmesi veya enflasyonla mücadele gibi
konularla ilgilenebilir.

d. Dış Rezervlere İhtiyacı Azaltması
Sabit kur sisteminin gereği olarak merkez bankaları yüksek miktarlarda döviz
rezervlerine sahip olmak zorundadırlar. Ancak, değişken kur sisteminin özellliği bu dış
rezervlere olan ihtiyacı en aza indirmektir. Sonuç olarak, ülkeler kıt kaynaklarını dış rezervlere
bağlamak gibi bir zorunluluktan kurtulmuş olmaktadırlar.
Bu sistemde sabit resmi bir kur olmadığı için, merkez bankası döviz piyasasına
müdahale yapma gereksinimi duymayacaktır. Olabilecek rezerv ihtiyacı yalnızca döviz arz ve
talebi arasında görülebilecek geçici dengesizliklere bağlı ortaya çıkabilecektir.
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e. Ekonomiyi Dış Şoklardan Koruma
Sabit kur sistem, ulusal ekonomiyi dışarıdan kaynaklanan enflasyon ve deflasyon gibi
ekonomik istikrarsızlık etkilerine karşı korumasız bırakmaktadır. Ekonomik istikrarsızlıkların
ülkeler arasında hızlı bir şekilde yayılması sabit kur sistemlerinde daha güçlü olmaktadır.
Özetle, değişken kur sistemi, yabancı enflasyon ve duruma bağlı dalgalanmalara karşı daha
yüksek bir koruyucu etki sağlamaktadır.

f. Sadelik
Değişken kur sistemi uygulama anlamında basit ve kolay bir yöntemdir. Döviz kurlarını
belirlemek ve kurları bu doğrultuda devam ettirmek için sabit kur sisteminde mevcut olan
bürokratik kararlara gerek duyulmaz.
Dalgalı döviz kurlarında hükümet döviz işlemlerini piyasanın işleyişine bırakmıştır. Bu
piyasaya karışılmaması anlamına gelmektedir. Sonuç olarak bu sistemde kur sistemini
yürütmek için sabit kur sisteminde gerekli olan birçok kurum ve kuruluşa ihtiyaç
duyulmamaktadır. Bu devletin kaynaklarının daha tasarruflu kullanılması manasına
gelmektedir. Bu nedenle değişken kur sisteminin, en az kaynak maliyeti ile uygulanabilecek,
etkin bir sistem olduğu söylenmektedir.

g. Ani ve Büyük Kur Değişikliklerinden Korunma
Döviz kurlarının arz ve talep güçlerine bağlı olarak kendiliğinden belirlenmesi, kurların
piyasadaki gelişmelere göre sürekli değişmesi anlamına gelecektir. Kurların bu şekilde
değişebildiği durumda, büyük değişiklikler doğal olarak daha ufak miktarlarda ve uzun
sürelerde gerçekleşmektedir. Sabit kur sisteminde bunun aksine, uzun süre zorla elde tutulmaya
çalışan kur tutulamayacak duruma geldiği zaman, döviz kurlarında çok büyük değişmelerin
olması muhtemeldir.
Ekonomi açısından değişikliklerin böyle alıştıra alıştıra gelmesi, ani ve büyük
değişikliklere nazaran daha çabuk ve kolay uyum sağlamayı getirmektedir.

h. Karşılaştırmalı Üstünlük Modeline Uygun Ticaret
Değişken kur sistemi, döviz kurlarının uzun dönemde denge düzeylerine yönelmesine
ortam hazırlayarak, Karşılaştırmalı Üstünlük modeline uygun bir uluslarası uzmanlaşmanın
oluşmasına yardımcı olmaktadır.
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Bir ülkenin ulusal parası resmi kurdan aşırı değerlenirse, o ülkeye ait kaynaklar dünya
piyasalarında yapay olarak pahalılaşacaktır ve böylece dışarıya satacağı mal ve hizmetlerin
hacmi daralırken, ithalatı da genişlemiş olacaktır. Özetle, döviz kurlarının uzun dönem denge
değerlerini almasına izin verilmesi, dünya ticaret hacminin ve kaynak dağılımını optimuma
ulaşması konusunda yardımcı olacaktır.

1.3.3.4.2. Serbest Değişken Kur Sistemine Karşı Görüşler
a. Ticareti ve Yatırımları Caydırma
Dalgalı kur sistemi, kurların gelecekteki değişmeleri konusunda belirsizliğe yol açtığı
için uluslararası ekonomik işlemlerde riskleri arttırmaktadır. Bunun anlamı dış ticaret ve
uluslarası sermaye hareketlerinin bir bakıma kısıtlanması demektir. Eğer işadamları yapacakları
dış alım veya satım işlemlerinin bedelini, önceden sağlıklı biçimde tahmin edemezlerse, bu
durum onların dış ticaret işlemlerini caydırıcı bir etkiye sebep olacaktır.
Kur değişmelerinin ticari ve mali faaliyetlerde doğuracağı bu risk, vadeli döviz işlemleri
ile giderilebilmektedir. (hedging) Ancak bu işlemlerin bir maliyete yol açtığı da
unutulmamalıdır. Ayrıca, çoğu ülkede vadeli döviz piyasaları henüz kurulmamış veya kurulmuş
olanlarda da etkinlik çok düşük seviyelerde gerçekleşmektedir.

b. Zayıf Esneklikler
Döviz piyasalarında istikrar, Marshall-Lerner Koşulu’na bağlıdır. Değişken kur
sisteminden yana olanlar, döviz arz ve talep esnekliklerinin yüksek olduğunu söylemektedir,
yani arz ve talebin kurlardaki değişmeye hemen tepki vereceğini varsaymaktadırlar. Bu şartlar
altında kurdaki ufak bir değişme, arz ve talep dengesini sağlamaya yeterli olabilecektir. Bu
nedenle, değişken kur sistemlerinde kurlardaki değişmenin istikrarlı olacağı söylenmektedir.
Ancak döviz arz ve talep esnekliklerinin düşük olduğu varsayımında, bu kez dış ticaret
akımlarında belirli bir değişme sağlayabilmek için döviz kurlarının önemli ölçüde değişmesi
gerekli olacaktır. Bu sebeple, değişken kur sistemin karşı olanlar, esnekliklerin değerinin düşük
olduğunu varsayarak, döviz piyasasının istikrarsız olacağını savunmuşlardır.
Diğer taraftan ekonometrik tekniklerin gelişmesiyle yapılan uygulamalı çalışmalar
döviz arz ve talep esnekliklerinin yeterince büyük olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda bu
eleştirinin pek destek bulduğunu söylemek doğru olmaz.
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c. Enflasyon Yaratma
Değişken kur sistemine karşı olanlar, bu sistemin iç maliyetler üzerinde “tek yönlü”
etkiler (rachet effect) doğurarak yurtiçi enflasyonu körükleyeceğini belirtirler.
Örnek vermek gerekirse, ulusal paranın değer kaybetmesi durumunda, dışarıdan ithal
edilen temel gıda maddelerinin fiyatları yükselecektir. Bu işçileri reel gelirleri korumak
maksadıyla ücret artışı talebinde bulunmaya itecektir. Diğer taraftan, paranın değer kaybı ile
birlikte sanayide kullanılan yabancı hammadde ve yarı mamul fiyatları da aynı şekilde
yükselecektir. Böylece bir yandan ücretlerin artışı, diğer yandan ithal mal girdileri
fiyatlarındaki bu artışlar yurtiçi üretim maliyetlerini yükseltecektir. Sonuç olarak, tüm bunlara
bağlı olarak ekonomi enflasyonist bir ortama sürüklenecektir.
Önemli bir nokta, ulusal paranın değer kazandığı durumda bu mekanizmanın tersine
işlemediği gerçeğidir. Özetle, ücretlerde ve ithal malı girdilerin yurtiçi fiyatları buna bağlı
olarak düşüş göstermeyecektir. Ulusal paranın değer kaybetmesinin veya değer kazanmasının
net etkisi sadece üretim maliyetlerinin artması yönünde ortaya çıkmaktadır. Bu da maliyet
enflasyonunun önemli bir nedenini oluşturmaktadır.
Karşı görüşü savunanlar ise, kurlara bağlı fiyat artışlarının dış ticaret kesiminin ulusal
ekonomideki payına ve sanayinin gelişme düzeyine bağlı olduğunu belirtmektedirler. GSYİH
(Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) içinde dış ticaret kesiminin payı göreceli olarak düşük ve yabancı
girdilerin fiyatlarındaki artışın yerli üretimi özendireceği durumlarda, iç fiyat artışı beklendiği
gibi çok yüksek olmayacağı düşünülmektedir.
Ayrıca, kur değişmelerinin tek-yönlü fiyat artışı sonucunu doğurması ancak merkez
bankasının iç para arzını genişleterek buna bir anlamda onay vermesiyle gerçekleşeceği açıktır.
Bu görüşte olanlar tek yönlü fiyat etkisinin sabit kur sistemlerinde de söz konusu olabileceğini
söylemektedirler. Çünkü, döviz kurunun sabit tutulması, kurlarda bir değişme yerine döviz
rezervlerinin bundan etkilenmesi sonucunu doğuracaktır. Sabit kur sistemlerinde dış ödeme
fazlası oluşmuşsa bu fazlalık ulusal para arzını arttıracak ve ekonomide genişletici bir etki
yapacaktır. Eğer hükümet yetkilileri ekonominin genişlemesine karşı koymazlarsa, ortaya
çıkacak etki; iç fiyatların artışı şeklinde olacaktır.

d. Enflasyon Üzerindeki Denetimi Gevşetmesi
Bu görüşe göre, sabit kur sistemi yurtiçi fiyat artışlarını engelleyici bir sistemdir.
Değişken kur sisteminin ise böyle bir sınırlayıcı etkisi yoktur. Diğer bir ifade ile, sabit kur
sisteminde genişletici yönde uygulanan para ve maliye politikaları enflasyonu hızlandırarak
ülkenin ödemeler bilançosu açıkları vermesine neden olur. Bu da ülkenin dış rezervlerinin
erimesine yol açar. Ama dış açıklar sınırsız bir şekilde sürdürülemeyeceğine göre, ülke aşırı
enflasyonu önlemek ve fiyat istikrarı sağlamak zorunda kalır.
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Oysa serbest değişken kur sisteminde dış açıklar, kur değişmeleri ile hiç değilse teoride
otomatik biçimde ve ani olarak giderileceğinden, esnek kur sisteminde böyle bir zorlayıcı etki
yoktur. Hükümet yetkilileri dış dengeyi bozma endişesi taşımadıkları için aşırı dozda bir para
ve maliye politikası izlemekten çekinmeyebilirler.

e. İstikrar Bozucu Spekülasyon
Serbest değişken kur sistemine karşı olanlar, bu sistemin istikrar bozucu spekülasyona
yol açabileceğini ve kur dalgalanmalarının şiddetleneceğini iddia etmektedirler.
Ulusal paranın değerindeki bir düşmeyi, spekülatörler bunu ilerde daha büyük düşüşler
olacağı şeklinde yorumlayarak, elindeki ulusal parayı satıp, daha sağlam paralara geçiş yapma
yoluna gidebilirler. Bu durumda, ulusal para daha büyük değer kayıplarına uğramış olacaktır.
Gerçekçi olmak gerekirse, döviz piyasalarının istikrarında spekülasyonun etkisinin
büyük olduğunu söylememiz gereklidir. Ancak, spekülasyonla kur değişmeleri arasındaki
ilişkiler araştırılırken, önce değişken kur sisteminin spekülasyona sebep olup olmadığı, eğer
spekülasyona neden oluyorsa bunun niteliğinin ne olduğu iyice araştırılmalıdır. (istikrar bozucu
nitelik, istikrar sağlayıcı nitelik)
İstikrar bozucu spekülasyon, spekülatörlerin ulusal paranın değeri düştüğünde bu parayı
satmaları, değeri yükseldiğinde de bu satın almaları durumunda gerçekleşecektir. Çünkü bu tarz
bir hareket kur dalgalanmalarının şiddetini yapay olarak arttıracaktır.
Diğer taraftan, istikrar bozucu bir spekülasyon, spekülatörlerin ancak günlük kur
değişmelerin göre hareket ettiği ve bir düşüşü, gelecekte daha büyük düşüşlerin izleyeceğini
düşündükleri durumda görülmektedir. Bu varsayım yerine, spekülatörlerin “sağlam” hareket
ettikleri ve hesaplarını günlük yerine daha uzun süreli ekonomik dengelere göre yaptıkları kabul
edilirse, spekülasyon istikrar bozucu olmak yerine istikrar sağlayıcı olacaktır. (stabilizing)
Sözü edilen durumda ulusal paranın değerinin uzun süreli denge değerinin altına
düştüğünü gören spekülatörler, bu parayı satın alma yoluna gidecekler ve denge değerinin
üzerine çıkınca da satmayı planlayacaklardır. Onların bu şekilde hareket etmeleri, kurda
meydana gelen dalgalanmaları hafifletecek bir etki doğuracaktır. Sonuç olarak döviz
piyasalarında istikrar sağlayıcı bir nitelikte olacaklardır. Aşağıdaki grafikte istikrar bozucu ve
istikrar sağlayıcı spekülasyon gösterilmiştir.
Bu bağlamda, dalgalı kur sisteminin yanında ve karşısında olanlar, bu sistemde
spekülasyonun niteliği konusunda ayrışmaktadırlar. Karşı olanlara göre spekülasyon istikrar
bozucu olarak kabul edilirken, diğerleri tarafından ise spekülasyon istikrar sağlayıcı olarak
düşünülmektedir.
Serbest döviz kuru sistemini savunanlara göre, spekülatörler uzun vadeli hesaplar
yaparak, bir para ucuz olduğunda o parayı satın almayı seçecektir. Doğal olarak kâr etmeleri de
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ancak bu şekilde mümkün olmaktadır. Bu görüşte olanlara göre istikrar bozucu spekülasyon
yapanlar yanlış hesap yapanlar ve sonuçta zarara uğrayacak kesimler olarak kabul edilmektedir.
Bazı iktisatçılarda spekülasyon konusunda sabit döviz kuru sisteminin daha kötü
olduğunu ifade ederler. Bu iktisatçıların söyledikleri; kısaca, sabit kur sisteminde devalüasyon
veya revalüasyon beklentisi olduğunda bu durum spekülatörler tarafından büyük spekülatif
akımlara dönüşeceği ve söz konusu etkilerin daha yıkıcı bir hal alması olasılığıdır. Nitekim, bu
yazarlar sabit kur sistemlerinde spekülatif faaliyetlerin ciddi boyutlara ulaşmasını önleyecek bir
mekanizma bulunmadığını da söylemektedirler.

f. Kısa Dönem Kur Değişmelerinde “Hedefi Aşma”
Kısa dönemde döviz kurlarının uzun dönem denge değerlerinin etrafında iniş çıkışlar
göstermesine “hedef aşma” (over-shooting) olayı denilmektedir. Değişken kur sistemine karşı
olanlar, denetimsiz bir dalgalanmanın kaynakları gereksiz yere dış ticaret kesimleri ve yurtiçi
kesimler arasında ileri geri kaydırarak bir kaynak israfı doğurabileceğini öne sürerler. Bu
düşünceye göre devletin müdahalesi bu noktada gereklidir. Ancak bu müdahale kısa dönemli
dalgalanmaları önlemeye yönelik olması beklenmektedir.

1.3.3.5. Serbest Dalgalanan Kur Sistemini Düzenleyici Yaklaşımlar Ve
Karma Kur Sistemleri
Bugünün dünyasında ne tamamen sabit ne de değişken kur sistemleri uygulanabilir bir
sistemdir. Her iki döviz sisteminin arasında, ülkenin ekonomik, siyasal koşullarına bağlı olarak
bazen sabit döviz sistemine bazen de esnek döviz kuru sistemine doğru kayan çeşitli sistemler
uygulanmaktadır. Örneğin yönetimli dalgalanma adı verilen sistemde; genel olarak dövizin
piyasadaki arz ve talebe göre belirlenmesi ilkesinden hareket edilmekle birlikte, ancak aşırı
dalgalanmaların olması karşısında müdahalenin yapılması söz konusudur. Diğer bir uygulama
da sürünen pariteler denilen döviz kuru sistemidir. Bu sistemde; belirlenen kurlar belirli
aralıklarla ve fiyat istatistikleri gibi kamuya duyurulan bir kısım göstergelere bağlı olarak
değiştirilmektedir.
Diğer bir döviz kuru sistemi de parasal birliklerdir. Parasal birlikler genellikle belirli bir
bölgede yer alan ülkelerin paralarını sabit kurlardan birbirlerine bağlayıp, diğer ülke paralarına
karşı dalgalanmaya bırakmalarıdır. Parasal birliğe dâhil ülkelerin paralarında sabit kur
uygulanmaktadır. Örnek olarak Maastricht Anlaşmasına dayalı olarak Avrupa Birliğinin tek
para birimi olan Euro verilebilir. Günümüzde Bretton Woods Sisteminin yıkılmasından sonra
bütün ülkeler tarafından paylaşılan, anlaşmalarla oluşturulmuş bir kur sistemi
bulunmamaktadır. Uluslararası finansal ilişkileri düzenlemekten sorumlu Uluslararası Para
Fonu (IMF) nun kuruluş yasasında yapılan değişiklik ile her ülkenin kendi koşullarına uygun
değişik kur sitemi benimseyebileceği kabul edilmiştir.
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Akademik çevrelere ne kadar çekici görünürse görünsün, tam bir serbest değişken kur
uygulamacılar tarafından benimsenmemektedir. Gerçek uygulamalara bakıldığında sınırsız bir
dalgalanmayı bazı olağan dışı durumlar hariç neredeyse hiçbir ülkede görmemekteyiz.
Bu yüzden serbest değişken döviz kuru sistemlerine uygulanabilir bir nitelik
kazandırabilmek amacıyla çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu yeni tasarlanan modellerin bir
kısmında dalgalı kur sistemine değişik ölçülerde müdahale edilerek daha istikrarlı bir model
oluşturulmaya çalışılmıştır. Aşağıdaki bağlantıları tıklayarak günümüzde uygulamada rastlanan
ve serbest dalgalanan kur sistemi ile sabit kur sistemi arasında bir uzlaşma niteliği taşıyan
başlıca düzenlemelere ulaşabilirsiniz.

a. Yönetimli Dalgalanma
Günümüzde birçok sanayileşmiş ve gelişmekte olan ülkede kur uygulamaları “yönetimli
dalgalanma” (managed float) modeline dayanmaktadır. Bu sistemde kurlar ile olarak serbest
dalgalanmaya bırakılmıştır. Ancak, bu dalgalanma merkez bankasının denetimi altında
yürütülen bir serbest değişken kur yaklaşımıdır. Yani, kurlar arz ve talebe göre
değişebilmektedir, fakat aşırı kabul edilen değişmeler söz konusu olduğunda merkez bankası
piyasaya müdahale etmektedir.
Merkez bankasının bu müdahaleleri kurlarda arzulanan istikrarın ölçüsüne bağlı olarak
belirlenir. Piyasa mekanizmasına daha çok olanak vermeyi amaçlayan ülkelerde merkez
bankası müdahaleleri minimum düzeyde olurken, daha çok kur istikrarından yana olan
ülkelerde ise bu müdahaleler daha yoğun olmaktadır.
Görüldüğü gibi, yönetimli dalgalanma hem serbest dalganan hem de sabit kur sisteminin
belirli özelliklerini taşıyan karma bir uygulama niteliğindedir. Bu şekilde, her iki sistemin
olumlu yönlerinin bir araya getirilmesiyle her iki sistemden de yararlanmak ve olumsuz
yönlerden kaçınmak mümkün olmaktadır.
Yönetimli dalgalanma sisteminde amaç kısa süreli aşırı dalgalanmaların giderilmesidir.
Bu nedenle kurlardaki uzun dönemli değişme trendi merkez bankası müdahalelerinden
etkilenmemelidir. Doğal olarak burada karşılaşılacak olan sorun döviz kurlarının uzun dönemde
denge değerlerinin tahmini olmaktadır. Bu konuda hükümetlerin diğer mali işlemcilerden daha
ileri bir durumda olduğunu söylemek de mümkün değildir.
Ancak, izlenebilecek “rüzgara karşı durma” (leaning against the wind) diye adlandırılan
bir politika ile bu sorundan kurtulmak mümkündür. Kısaca, sözü edilen politikalarla kurlardaki
uzun vadeli değişme trendini bilmeye gerek duymadan, kısa süreli dalgalanmalar istikrara
kavuşturulabilmektedir.
Rüzgara Karşı Durma politikası şöyle özetlenebilir. Döviz piyasasında kısa süreli bir
talep fazlası ortaya çıkınca, merkez bankası bu talep fazlasının belirli bir oranı kadar (tümü
değil) piyasaya döviz satışı yapacaktır. Bu sayede ulusal paradaki değer kaybı (kurlardaki
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yükselme) yumuşatılmış olmaktadır. Bunun gibi, kısa süreli bir döviz fazlası durumunda da
piyasadan aynı oranda döviz satın alınarak ulusal paranın değerinde görülecek artış
frenlenmektedir.
Bu tarz bir politikanın uygulanması kurlardaki uzun dönemli trendi etkilemeden kısa
süreli dalgalanmaların şiddetini azaltacaktır. Ayrıca söz konusu müdahaleleri
gerçekleştirebilmek için doğal olarak merkez bankası yeterli miktarda döviz rezervine sahip
olmak zorundadır.

b. Dalgalanma Sınırlarının Genişletilmesi ve Sürünen Pariteler
Bu sistemde döviz kurlarının sabit paritelere bağlılığı sürdürülür. Fakat parite etrafında
izin verilen dalgalanma sınırı genişletilir. (Geniş Marjlı Pariteler).Merkezi kurun (Parite)
otomatik biçimde küçük miktarlarda ve sürekli değiştirilmesine dayanan bir yöntemdir. Döviz
kurlarının parite etrafında belirli sınırlar içinde dalgalanmasına izin verilir. Sistemin temel
özelliği merkezi kurun son birkaç hafta veya ayın ortalamasına göre değiştirilmesidir.

c. Ortak Para Alanları
Sabit ve değişken kur sistemleri arasında diğer bir karma model de “ortak para alanı”
(currency areas) ya da “parasal birlikler”dir. (monetary union) Para alanı, yakın ekonomik
ilişkide bulunan bir grup ülkenin, ulusal paralarını sabit kurlarla birbirine bağlayıp öteki
paralara karşı dalgalanmaya bırakmaları ile oluşturulur. Bölge içerisindeki ülkelerin paraları
arasındaki kurlar sabittir. Bu nedenle denkleşme sorununun çözümü için birliğe girecek
ülkelerin belirli özelliklere sahip olmaları gerekir.
“Optimum para alanı” teorisi 1960’lı yıllarda Robert Mundell ve Ronald McKinnon gibi
yazarlar tarafından geliştirildi. Optimum para alanı, sabit kurlara dayalı bir parasal birliktir,
sözü edilen yazarlar böyle bir parasal birliğe hangi ülkelerin katılmasının ekonomik açıdan
uygun olacağını açıklamaya çalışmışlardır. Sonuç olarak, böyle bir birliğe girecek ülkelerin
arasında ileri derece bir faktör hareketliliği olması gerektiği düşüncesine varmışlardır.
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Giriş
Sabit kur sistemlerinin ana özelliği döviz kurlarının belirli bir düzeyde sürdürülmesidir.
En eski sabit kur sistemi altın standardıdır. İkinci Dünya Savaşı sonrasından 1973’e kadar
uluslararası para sistemi olarak uygulanan Bretton Woods Sistemi de bir sabit kur sistemiydi.
Serbest Kur Sisteminde döviz kurlarının oluşumu piyasa güçlerine bırakılmıştır. Döviz
kurlarının dalgalanmasına herhangi bir sınır konmamakta ve merkez bankalarının müdahaleleri
de olmamaktadır Arada bir döviz piyasasına yapılan müdahaleler, fiyat dalgalanmalarını
yumuşatmaya ve gereksiz dalgalanmaları önlemeye yönelmiştir, parite kuru belirleme
uygulaması yoktur. Bununla birlikte Bretton Woods Sistemi’nin yıkılışından sonra yukarıdaki
tanıma uygun esnek kur sistemi uygulanamamıştır. Bugünün dünyasında ne tamamen sabit ne
de değişken kur sistemleri uygulanabilir bir sistemdir. Her iki döviz sisteminin arasında,
ülkenin ekonomik, siyasal koşullarına bağlı olarak bazen sabit döviz sistemine bazen de esnek
döviz kuru sistemine doğru kayan çeşitli sistemler uygulanmaktadır.
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1.3.3.3. Sabit Döviz Kuru Sistemleri
Bu sistemde ülkeler, dış ödemeler bilançosunu dengelemek için yürürlüğe konulan
dolaysız emir ve yasaklarla döviz kullanımını kontrol altında tutarlar. Bu emir ve yasaklarla dış
ticarete konu olan malların fiyat ve miktarlarının yönlendirilmesi amaçlanır.
Sabit kur sisteminde döviz piyasaları olmayıp, döviz kurları resmi organlarca, genellikle
merkez bankalarıyla belirlenir. Genellikle uzun süre sabit tutulan döviz kurları devalüasyon ya
da revalüasyonla değiştirilmektedir. Dolayısıyla ortaya çıkacak döviz kâr ve zararları aynı
ölçüde büyük olacaktır. Türkiye’de 1929′dan 1980 yılına kadar bu sistem uygulanmıştır.
Geleneksel sabit, kur sistemlerinde (fixed peg arrangements), ülke ulusal parasını bir
büyük yabancı ülke parasına veya yabancı paralar sepetine bağlar. Bu sistemlerde döviz kurları
merkezi bir kur etrafında oldukça dar sınırlar arasında (genellikle ± %1 gibi) dalgalanır.
Bu amaçla, ülkenin dış ticaret veya mali ilişkide bulunduğu ülkelerin ulusal paralarından
özel para sepetleri oluşturulabilir. Sepete katılan her para birimine onunla olan mal ve hizmet
ticaretinin veya sermaye akımlarının payı ölçüsünde ağırlıklar verilir.

1.3.3.3.1. Ayarlanabilir Sabit Kur Sistemi
Bu sistemin esasları II. Dünya Savaşı sonrası kurulan Bretton Woods Para Sistemi ile
oluşturulmuştur. Sistem Avrupa ülkelerinde 1953 yılından 1973 yılına kadar devam etmiştir.
Sistemde uluslararası ödemeler dengesi resmi sınırlamalara tabi tutulmamaktadır. Dolayısıyla
döviz piyasaları fonksiyonlarını görebilmekte, döviz kurları piyasalardaki arz ve talebe göre
belirli limitler içinde dalgalanabilmektedir. Alt ve üst limitler uluslararası anlaşmalara göre
belirlenmektedir. Döviz kuru riski açısından ayarlanabilir sabit kur sisteminin üstünlüğü alt ve
üst limitler arasında meydana gelebilecek değişiklikler daha kolay tahmin edilebilmektedir.
Sabit kur sistemlerinin ana özelliği döviz kurlarının belirli bir düzeyde sürdürülmesidir.
En eski sabit kur sistemi altın standardıdır. İkinci Dünya Savaşı sonrasından 1973’e kadar
uluslarası para sistemi olarak uygulanan Bretton Woods Sistemi de bir sabit kur sistemiydi.
Ancak çağdaş ekonomilerdeki kağıt para sistemlerinde de sabit kur sistemleri uygulanmaktadır.
Bugünkü farklı uygulamalar içinde de çoğu ülkeler sabit kur sistemleri uygulamaktadırlar.
Sabit kur sistemlerinin temeli, döviz kurunun belli bir düzeyde belirlenmesi ve piyasada
arz ve talep gelişmeleri ne olursa olsun bu kur düzeyinin sürdürülmek istenmesidir. Altın para
sistemi kendiliğinden bir sabit kur sistemidir. Oysa bugünkü uygulamalarda ulusal para
hükümet tarafından başka bir ülke parasına bağlanmakta ve hükümetin piyasaya yapacakları
müdahalelerle sabit tutulmaya çalışılmaktadır.
Bu şekilde ülkenin ulusal parası ile yabancı paralar arasında belirlenmiş olan sabit fiyata
parite kuru adı verilir. Fakat genellikle piyasada oluşacak kurun parite etrafında belirli sınırlar
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arasında değişebilmesine izin verilir. Bu uygulamaya ayarlanabilir sabit kur sistemi
denmektedir.

1.3.3.3.2. Yatay Bantlar İçinde Dalgalanan Sabit Kur Sistemleri
Yatay bantlar içinde dalgalanan sabit kur (pegged exchange rates within horizontal
bands) sistemi diye adlandırılan bu uygulamalarda, ulusal paranın değeri yasal veya fiili bir
merkezi kur etrafında geleneksel sabit kur sistemlerine göre biraz daha geniş (± %1'den büyük)
sınırlar içinde değişebilir.

1.3.3.3.3. Sürünen Pariteler
Sürünen pariteler (crawling peg) uygulamasında, ulusal paranın değerinde periyodik
olarak, önceden ilân edilen sabit oranlarda veya belirli istatistik göstergelerin (örneğin
hedeflenen veya gerçekleşen iç ve dış enflasyon oranları farkı gibi) sonuçlarına göre
ayarlamalar yapılır.

1.3.3.3.4. Sabit Kur Sistemine Karşı Görüşler
a. Dış denkleşme sorunu
Sabit kur sisteminde dış dengenin yükü, dış rezervlerin tükenmesi sorunu yüzünden
açık veren ülkelere yüklenir. Dış açık veren ülkede, hükümetin devalüasyon kararı alması,
uygulanan ekonomik politikaların başarısızlığının kanıtı sayılır. Bu yüzden hükümetler son ana
kadar devalüasyon kararı almaktan çekinir ve ulusal paranın aşırı değerlenmesine yol açar. Bu
durumda ülkeler harcama kaydırıcı (dolaysız kısıtlamalar, döviz kontrolü vb.) ve harcama
değiştirici (para ve maliye politikaları) politikalarla devalüasyona başvurmadan dış dengeyi
sağlamak zorunda kalırlar.

b. Likidite sorunu
Geçici dış açıklar sonucu ulusal para değer kaybetmeye başlayınca, merkez bankası
piyasaya döviz arz ederek bu durumu önlemeye çalışır. Bunun için merkez bankasının yeterli
dış rezerve sahip olması gerekir.
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c. Güven sorunu
Spekülatörler hükümetin sabit kuru sürdürmesinden şüphe duyarsa, hemen o paradan
kaçıp sağlam paralara yönelirler. Bu ise, ulusal para üzerindeki baskıları daha da artırıp olası
bir devalüasyonu kaçınılmaz kılar. Spekülatörler için işlem giderleri dışında kayıp riski
bulunmamaktadır.

d. Emisyon kazançları sorunu
Bir büyük yabancı ülke parasının uluslararası rezerv olarak tutulması, emisyon
kazançları (seignorage) sorunu doğurur. ABD, baskı maliyeti sıfıra yakın olan dolarlarla
ithalatını finanse etmekte, böylece ithalatının değeri kadar emisyon kazancı sağlamaktadır.
Türkiye ise, dolar rezervlerini artırabilmek için mal ve hizmet ihraç etmek ya da başka bir reel
kaynak maliyetine katlanmak zorundadır.

1.3.3.4. Serbest Değişken Kur Sistemi (Esnek Kur Sistemi veya
Bağımsız Dalgalanma)
Bu uygulamalarda döviz kurlarının oluşumu piyasa güçlerine bırakılmıştır. Döviz
kurlarının dalgalanmasına herhangi bir sınır konmamakta ve merkez bankalarının müdahaleleri
de olmamaktadır Arada bir döviz piyasasına yapılan müdahaleler, fiyat dalgalanmalarını
yumuşatmaya ve gereksiz dalgalanmaları önlemeye yönelmiştir, parite kuru belirleme
uygulaması yoktur. Bununla birlikte Bretton Woods Sistemi’nin yıkılışından sonra yukarıdaki
tanıma uygun esnek kur sistemi uygulanamamıştır. Bu uygulama kirli floating olarak
tanımlanmaktadır. Kirli floating uygulamasında merkez bankalarının döviz piyasalarına
müdahalesi için resmi ölçüler getirilmemiştir. Müdahaleler döviz arz ve talebi dikkate alınarak
gizli kararlar ve ölçüler içinde yapılmaktadır. Bu ise döviz kuru riskini arttırmaktadır.

1.3.3.4.1. Serbest Değişken Kur Sistemi Lehindeki Görüşler
a. Ulusal Paranın Gerçek Değerini Yansıtması
Döviz piyasasına hükümetlerin karışmadığı bir sistemde, döviz kurları arz ve talep
dengesine bağlı olarak oluşacak ve dolayısıyla para gerçek değerini bulmuş olacaktır. Ancak,
döviz kurlarının resmi makamlarca belirlendiği sistemlerde ise daima kurların gerçekçi
olmaması olasılığından söz etmek mümkündür.
Kurlar başlangıçta denge düzeyinde belirlenmiş olsa bile, belli bir zaman geçtikten
sonra arz ve talep koşulları değiştiğinde sabit resmi kurlar artış gerçek değerleri
yansıtmayacaktır.
81

Özellikle enflasyon oranı yüksek olan ekonomilerde sabit kur sistemi uygulamalarının
doğal sonucu, ulusal parada aşırı değerlenmenin ortaya çıkmasıdır.

b. Dış Ödemeler Bilançosunun Dengesinin Sağlanması
Serbest değişken kur sisteminin en önemli özelliği, bu sistemde dış açık ve dış ödeme
fazlalarının kendiliğinden serbest değişmelerle dengeye gelebilmesidir. Oysa sabit kur
sistemlerinde dış denge hükümet kararlarını ve yoğun bürokratik faaliyetleri gerektirecektir

c. İç Ekonomik Politika Uygulamalarında Bağımsızlık
Serbest dalgalı kur sisteminde hükümetler, sabit kur sistemindeki gibi iç ekonomi
politikaları belirlerken dış dengeyi bozacağı endişesi taşımazlar. Yani, iç denge amacına
yönelik politika uygulamalarında bağımsız hareket etme olanağı elde edilmiş olacaktır.
Böylece, dış denge amacına yönelik harcama genişletici ve harcama daraltıcı
politikaların uygulanması ihtiyacı doğmayacaktır. Dış denge, kur değişmelerinin serbest olarak
değişmesine bağlı olarak kendiliğinden sağlanacağı için, hükümetler ödemeler bilançosundan
bağımsız olarak, ülkenin iç meseleleri olan işsizliğin önlenmesi veya enflasyonla mücadele gibi
konularla ilgilenebilir

d. Dış Rezervlere İhtiyacı Azaltması
Sabit kur sisteminin gereği olarak merkez bankaları yüksek miktarlarda döviz
rezervlerine sahip olmak zorundadırlar. Ancak, değişken kur sisteminin özellliği bu dış
rezervlere olan ihtiyacı en aza indirmektir. Sonuç olarak, ülkeler kıt kaynaklarını dış rezervlere
bağlamak gibi bir zorunluluktan kurtulmuş olmaktadırlar.
Bu sistemde sabit resmi bir kur olmadığı için, merkez bankası döviz piyasasına
müdahale yapma gereksinimi duymayacaktır. Olabilecek rezerv ihtiyacı yalnızca döviz arz ve
talebi arasında görülebilecek geçici dengesizliklere bağlı ortaya çıkabilecektir.

e. Ekonomiyi Dış Şoklardan Koruma
Sabit kur sistem, ulusal ekonomiyi dışarıdan kaynaklanan enflasyon ve deflasyon gibi
ekonomik istikrarsızlık etkilerine karşı korumasız bırakmaktadır. Ekonomik istikrarsızlıkların
ülkeler arasında hızlı bir şekilde yayılması sabit kur sistemlerinde daha güçlü olmaktadır.
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Özetle, değişken kur sistemi, yabancı enflasyon ve duruma bağlı dalgalanmalara karşı daha
yüksek bir koruyucu etki sağlamaktadır.

f. Sadelik
Değişken kur sistemi uygulama anlamında basit ve kolay bir yöntemdir. Döviz kurlarını
belirlemek ve kurları bu doğrultuda devam ettirmek için sabit kur sisteminde mevcut olan
bürokratik kararlara gerek duyulmaz.
Dalgalı döviz kurlarında hükümet döviz işlemlerini piyasanın işleyişine bırakmıştır. Bu
piyasaya karışılmaması anlamına gelmektedir. Sonuç olarak bu sistemde kur sistemini
yürütmek için sabit kur sisteminde gerekli olan birçok kurum ve kuruluşa ihtiyaç
duyulmamaktadır. Bu devletin kaynaklarının daha tasarruflu kullanılması manasına
gelmektedir. Bu nedenle değişken kur sisteminin, en az kaynak maliyeti ile uygulanabilecek,
etkin bir sistem olduğu söylenmektedir.

g. Ani ve Büyük Kur Değişikliklerinden Korunma
Döviz kurlarının arz ve talep güçlerine bağlı olarak kendiliğinden belirlenmesi, kurların
piyasadaki gelişmelere göre sürekli değişmesi anlamına gelecektir. Kurların bu şekilde
değişebildiği durumda, büyük değişiklikler doğal olarak daha ufak miktarlarda ve uzun
sürelerde gerçekleşmektedir. Sabit kur sisteminde bunun aksine, uzun süre zorla elde tutulmaya
çalışan kur tutulamayacak duruma geldiği zaman, döviz kurlarında çok büyük değişmelerin
olması muhtemeldir.
Ekonomi açısından değişikliklerin böyle alıştıra alıştıra gelmesi, ani ve büyük
değişikliklere nazaran daha çabuk ve kolay uyum sağlamayı getirmektedir.

h. Karşılaştırmalı Üstünlük Modeline Uygun Ticaret
Değişken kur sistemi, döviz kurlarının uzun dönemde denge düzeylerine yönelmesine
ortam hazırlayarak, Karşılaştırmalı Üstünlük modeline uygun bir uluslararası uzmanlaşmanın
oluşmasına yardımcı olmaktadır.
Bir ülkenin ulusal parası resmi kurdan aşırı değerlenirse, o ülkeye ait kaynaklar dünya
piyasalarında yapay olarak pahalılaşacaktır ve böylece dışarıya satacağı mal ve hizmetlerin
hacmi daralırken, ithalatı da genişlemiş olacaktır. Özetle, döviz kurlarının uzun dönem denge
değerlerini almasına izin verilmesi, dünya ticaret hacminin ve kaynak dağılımını optimuma
ulaşması konusunda yardımcı olacaktır.
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1.3.3.4.2. Serbest Değişken Kur Sistemine Karşı Görüşler
a. Ticareti ve Yatırımları Caydırma
Dalgalı kur sistemi, kurların gelecekteki değişmeleri konusunda belirsizliğe yol açtığı
için uluslararası ekonomik işlemlerde riskleri arttırmaktadır. Bunun anlamı dış ticaret ve
uluslarası sermaye hareketlerinin bir bakıma kısıtlanması demektir. Eğer işadamları yapacakları
dış alım veya satım işlemlerinin bedelini, önceden sağlıklı biçimde tahmin edemezlerse, bu
durum onların dış ticaret işlemlerini caydırıcı bir etkiye sebep olacaktır.
Kur değişmelerinin ticari ve mali faaliyetlerde doğuracağı bu risk, vadeli döviz işlemleri
ile giderilebilmektedir. (hedging) Ancak bu işlemlerin bir maliyete yol açtığı da
unutulmamalıdır. Ayrıca, çoğu ülkede vadeli döviz piyasaları henüz kurulmamış veya kurulmuş
olanlarda da etkinlik çok düşük seviyelerde gerçekleşmektedir

b. Zayıf Esneklikler
Döviz piyasalarında istikrar, Marshall-Lerner Koşulu’na bağlıdır. Değişken kur
sisteminden yana olanlar, döviz arz ve talep esnekliklerinin yüksek olduğunu söylemektedir,
yani arz ve talebin kurlardaki değişmeye hemen tepki vereceğini varsaymaktadırlar. Bu şartlar
altında kurdaki ufak bir değişme, arz ve talep dengesini sağlamaya yeterli olabilecektir. Bu
nedenle, değişken kur sistemlerinde kurlardaki değişmenin istikrarlı olacağı söylenmektedir.
Ancak döviz arz ve talep esnekliklerinin düşük olduğu varsayımında, bu kez dış ticaret
akımlarında belirli bir değişme sağlayabilmek için döviz kurlarının önemli ölçüde değişmesi
gerekli olacaktır. Bu sebeple, değişken kur sistemin karşı olanlar, esnekliklerin değerinin düşük
olduğunu varsayarak, döviz piyasasının istikrarsız olacağını savunmuşlardır.
Diğer taraftan ekonometrik tekniklerin gelişmesiyle yapılan uygulamalı çalışmalar
döviz arz ve talep esnekliklerinin yeterince büyük olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda bu
eleştirinin pek destek bulduğunu söylemek doğru olmaz.

c. Enflasyon Yaratma
Değişken kur sistemine karşı olanlar, bu sistemin iç maliyetler üzerinde “tek yönlü”
etkiler (rachet effect) doğurarak yurtiçi enflasyonu körükleyeceğini belirtirler.
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Örnek vermek gerekirse, ulusal paranın değer kaybetmesi durumunda, dışarıdan ithal
edilen temel gıda maddelerinin fiyatları yükselecektir. Bu işçileri reel gelirleri korumak
maksadıyla ücret artışı talebinde bulunmaya itecektir. Diğer taraftan, paranın değer kaybı ile
birlikte sanayide kullanılan yabancı hammadde ve yarı mamul fiyatları da aynı şekilde
yükselecektir. Böylece bir yandan ücretlerin artışı, diğer yandan ithal mal girdileri
fiyatlarındaki bu artışlar yurtiçi üretim maliyetlerini yükseltecektir. Sonuç olarak, tüm bunlara
bağlı olarak ekonomi enflasyonist bir ortama sürüklenecektir.
Önemli bir nokta, ulusal paranın değer kazandığı durumda bu mekanizmanın tersine
işlemediği gerçeğidir. Özetle, ücretlerde ve ithal malı girdilerin yurtiçi fiyatları buna bağlı
olarak düşüş göstermeyecektir. Ulusal paranın değer kaybetmesinin veya değer kazanmasının
net etkisi sadece üretim maliyetlerinin artması yönünde ortaya çıkmaktadır. Bu da maliyet
enflasyonunun önemli bir nedenini oluşturmaktadır.
Karşı görüşü savunanlar ise, kurlara bağlı fiyat artışlarının dış ticaret kesiminin ulusal
ekonomideki payına ve sanayinin gelişme düzeyine bağlı olduğunu belirtmektedirler. GSYİH
(Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) içinde dış ticaret kesiminin payı göreceli olarak düşük ve yabancı
girdilerin fiyatlarındaki artışın yerli üretimi özendireceği durumlarda, iç fiyat artışı beklendiği
gibi çok yüksek olmayacağı düşünülmektedir.
Ayrıca, kur değişmelerinin tek-yönlü fiyat artışı sonucunu doğurması ancak merkez
bankasının iç para arzını genişleterek buna bir anlamda onay vermesiyle gerçekleşeceği açıktır.
Bu görüşte olanlar tek yönlü fiyat etkisinin sabit kur sistemlerinde de söz konusu olabileceğini
söylemektedirler. Çünkü, döviz kurunun sabit tutulması, kurlarda bir değişme yerine döviz
rezervlerinin bundan etkilenmesi sonucunu doğuracaktır. Sabit kur sistemlerinde dış ödeme
fazlası oluşmuşsa bu fazlalık ulusal para arzını arttıracak ve ekonomide genişletici bir etki
yapacaktır. Eğer hükümet yetkilileri ekonominin genişlemesine karşı koymazlarsa, ortaya
çıkacak etki; iç fiyatların artışı şeklinde olacaktır.

d. Enflasyon Üzerindeki Denetimi Gevşetmesi
Bu görüşe göre, sabit kur sistemi yurtiçi fiyat artışlarını engelleyici bir sistemdir.
Değişken kur sisteminin ise böyle bir sınırlayıcı etkisi yoktur. Diğer bir ifade ile, sabit kur
sisteminde genişletici yönde uygulanan para ve maliye politikaları enflasyonu hızlandırarak
ülkenin ödemeler bilançosu açıkları vermesine neden olur. Bu da ülkenin dış rezervlerinin
erimesine yol açar. Ama dış açıklar sınırsız bir şekilde sürdürülemeyeceğine göre, ülke aşırı
enflasyonu önlemek ve fiyat istikrarı sağlamak zorunda kalır.
Oysa serbest değişken kur sisteminde dış açıklar, kur değişmeleri ile hiç değilse teoride
otomatik biçimde ve ani olarak giderileceğinden, esnek kur sisteminde böyle bir zorlayıcı etki
yoktur. Hükümet yetkilileri dış dengeyi bozma endişesi taşımadıkları için aşırı dozda bir para
ve maliye politikası izlemekten çekinmeyebilirler.
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e. İstikrar Bozucu Spekülasyon
Serbest değişken kur sistemine karşı olanlar, bu sistemin istikrar bozucu spekülasyona
yol açabileceğini ve kur dalgalanmalarının şiddetleneceğini iddia etmektedirler.
Ulusal paranın değerindeki bir düşmeyi, spekülatörler bunu ilerde daha büyük düşüşler
olacağı şeklinde yorumlayarak, elindeki ulusal parayı satıp, daha sağlam paralara geçiş yapma
yoluna gidebilirler. Bu durumda, ulusal para daha büyük değer kayıplarına uğramış olacaktır.
Gerçekçi olmak gerekirse, döviz piyasalarının istikrarında spekülasyonun etkisinin
büyük olduğunu söylememiz gereklidir. Ancak, spekülasyonla kur değişmeleri arasındaki
ilişkiler araştırılırken, önce değişken kur sisteminin spekülasyona sebep olup olmadığı, eğer
spekülasyona neden oluyorsa bunun niteliğinin ne olduğu iyice araştırılmalıdır. (istikrar bozucu
nitelik, istikrar sağlayıcı nitelik)
İstikrar bozucu spekülasyon, spekülatörlerin ulusal paranın değeri düştüğünde bu parayı
satmaları, değeri yükseldiğinde de bu satın almaları durumunda gerçekleşecektir. Çünkü bu tarz
bir hareket kur dalgalanmalarının şiddetini yapay olarak arttıracaktır.
Diğer taraftan, istikrar bozucu bir spekülasyon, spekülatörlerin ancak günlük kur
değişmelerin göre hareket ettiği ve bir düşüşü, gelecekte daha büyük düşüşlerin izleyeceğini
düşündükleri durumda görülmektedir. Bu varsayım yerine, spekülatörlerin “sağlam” hareket
ettikleri ve hesaplarını günlük yerine daha uzun süreli ekonomik dengelere göre yaptıkları kabul
edilirse, spekülasyon istikrar bozucu olmak yerine istikrar sağlayıcı olacaktır. (stabilizing)
Sözü edilen durumda ulusal paranın değerinin uzun süreli denge değerinin altına
düştüğünü gören spekülatörler, bu parayı satın alma yoluna gidecekler ve denge değerinin
üzerine çıkınca da satmayı planlayacaklardır. Onların bu şekilde hareket etmeleri, kurda
meydana gelen dalgalanmaları hafifletecek bir etki doğuracaktır. Sonuç olarak döviz
piyasalarında istikrar sağlayıcı bir nitelikte olacaklardır. Aşağıdaki grafikte istikrar bozucu ve
istikrar sağlayıcı spekülasyon gösterilmiştir.
Bu bağlamda, dalgalı kur sisteminin yanında ve karşısında olanlar, bu sistemde
spekülasyonun niteliği konusunda ayrışmaktadırlar. Karşı olanlara göre spekülasyon istikrar
bozucu olarak kabul edilirken, diğerleri tarafından ise spekülasyon istikrar sağlayıcı olarak
düşünülmektedir.
Serbest döviz kuru sistemini savunanlara göre, spekülatörler uzun vadeli hesaplar
yaparak, bir para ucuz olduğunda o parayı satın almayı seçecektir. Doğal olarak kâr etmeleri de
ancak bu şekilde mümkün olmaktadır. Bu görüşte olanlara göre istikrar bozucu spekülasyon
yapanlar yanlış hesap yapanlar ve sonuçta zarara uğrayacak kesimler olarak kabul edilmektedir.
Bazı iktisatçılarda spekülasyon konusunda sabit döviz kuru sisteminin daha kötü
olduğunu ifade ederler. Bu iktisatçıların söyledikleri; kısaca, sabit kur sisteminde devalüasyon
veya revalüasyon beklentisi olduğunda bu durum spekülatörler tarafından büyük spekülatif
akımlara dönüşeceği ve söz konusu etkilerin daha yıkıcı bir hal alması olasılığıdır. Nitekim, bu
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yazarlar sabit kur sistemlerinde spekülatif faaliyetlerin ciddi boyutlara ulaşmasını önleyecek bir
mekanizma bulunmadığını da söylemektedirler.

f. Kısa Dönem Kur Değişmelerinde “Hedefi Aşma”
Kısa dönemde döviz kurlarının uzun dönem denge değerlerinin etrafında iniş çıkışlar
göstermesine “hedef aşma” (over-shooting) olayı denilmektedir. Değişken kur sistemine karşı
olanlar, denetimsiz bir dalgalanmanın kaynakları gereksiz yere dış ticaret kesimleri ve yurtiçi
kesimler arasında ileri geri kaydırarak bir kaynak israfı doğurabileceğini öne sürerler. Bu
düşünceye göre devletin müdahalesi bu noktada gereklidir. Ancak bu müdahale kısa dönemli
dalgalanmaları önlemeye yönelik olması beklenmektedir.

1.3.3.5. Serbest Dalgalanan Kur Sistemini Düzenleyici Yaklaşımlar Ve
Karma Kur Sistemleri
Bugünün dünyasında ne tamamen sabit ne de değişken kur sistemleri uygulanabilir bir
sistemdir. Her iki döviz sisteminin arasında, ülkenin ekonomik, siyasal koşullarına bağlı olarak
bazen sabit döviz sistemine bazen de esnek döviz kuru sistemine doğru kayan çeşitli sistemler
uygulanmaktadır. Örneğin yönetimli dalgalanma adı verilen sistemde; genel olarak dövizin
piyasadaki arz ve talebe göre belirlenmesi ilkesinden hareket edilmekle birlikte, ancak aşırı
dalgalanmaların olması karşısında müdahalenin yapılması söz konusudur. Diğer bir uygulama
da sürünen pariteler denilen döviz kuru sistemidir. Bu sistemde; belirlenen kurlar belirli
aralıklarla ve fiyat istatistikleri gibi kamuya duyurulan bir kısım göstergelere bağlı olarak
değiştirilmektedir.
Diğer bir döviz kuru sistemi de parasal birliklerdir. Parasal birlikler genellikle belirli bir
bölgede yer alan ülkelerin paralarını sabit kurlardan birbirlerine bağlayıp, diğer ülke paralarına
karşı dalgalanmaya bırakmalarıdır. Parasal birliğe dâhil ülkelerin paralarında sabit kur
uygulanmaktadır. Örnek olarak Maastricht Anlaşmasına dayalı olarak Avrupa Birliğinin tek
para birimi olan Euro verilebilir. Günümüzde Bretton Woods Sisteminin yıkılmasından sonra
bütün ülkeler tarafından paylaşılan, anlaşmalarla oluşturulmuş bir kur sistemi
bulunmamaktadır. Uluslararası finansal ilişkileri düzenlemekten sorumlu Uluslararası Para
Fonu (IMF) nun kuruluş yasasında yapılan değişiklik ile her ülkenin kendi koşullarına uygun
değişik kur sitemi benimseyebileceği kabul edilmiştir.
Akademik çevrelere ne kadar çekici görünürse görünsün, tam bir serbest değişken kur
uygulamacılar tarafından benimsenmemektedir. Gerçek uygulamalara bakıldığında sınırsız bir
dalgalanmayı bazı olağan dışı durumlar hariç neredeyse hiçbir ülkede görmemekteyiz.
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Bu yüzden serbest değişken döviz kuru sistemlerine uygulanabilir bir nitelik
kazandırabilmek amacıyla çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu yeni tasarlanan modellerin bir
kısmında dalgalı kur sistemine değişik ölçülerde müdahale edilerek daha istikrarlı bir model
oluşturulmaya çalışılmıştır. Aşağıdaki bağlantıları tıklayarak günümüzde uygulamada rastlanan
ve serbest dalgalanan kur sistemi ile sabit kur sistemi arasında bir uzlaşma niteliği taşıyan
başlıca düzenlemelere ulaşabilirsiniz.

a. Yönetimli Dalgalanma
Günümüzde birçok sanayileşmiş ve gelişmekte olan ülkede kur uygulamaları “yönetimli
dalgalanma” (managed float) modeline dayanmaktadır. Bu sistemde kurlar ile olarak serbest
dalgalanmaya bırakılmıştır. Ancak, bu dalgalanma merkez bankasının denetimi altında
yürütülen bir serbest değişken kur yaklaşımıdır. Yani, kurlar arz ve talebe göre
değişebilmektedir, fakat aşırı kabul edilen değişmeler söz konusu olduğunda merkez bankası
piyasaya müdahale etmektedir.
Merkez bankasının bu müdahaleleri kurlarda arzulanan istikrarın ölçüsüne bağlı olarak
belirlenir. *Piyasa mekanizmasına daha çok olanak vermeyi amaçlayan ülkelerde merkez
bankası müdahaleleri minimum düzeyde olurken, daha çok kur istikrarından yana olan
ülkelerde ise bu müdahaleler daha yoğun olmaktadır.
Görüldüğü gibi, yönetimli dalgalanma hem serbest dalganan hem de sabit kur sisteminin
belirli özelliklerini taşıyan karma bir uygulama niteliğindedir. Bu şekilde, her iki sistemin
olumlu yönlerinin bir araya getirilmesiyle her iki sistemden de yararlanmak ve olumsuz
yönlerden kaçınmak mümkün olmaktadır.
Yönetimli dalgalanma sisteminde amaç kısa süreli aşırı dalgalanmaların giderilmesidir.
Bu nedenle kurlardaki uzun dönemli değişme trendi merkez bankası müdahalelerinden
etkilenmemelidir. Doğal olarak burada karşılaşılacak olan sorun döviz kurlarının uzun dönemde
denge değerlerinin tahmini olmaktadır. Bu konuda hükümetlerin diğer mali işlemcilerden daha
ileri bir durumda olduğunu söylemek de mümkün değildir.
Ancak, izlenebilecek “rüzgara karşı durma” (leaning against the wind) diye adlandırılan
bir politika ile bu sorundan kurtulmak mümkündür. Kısaca, sözü edilen politikalarla kurlardaki
uzun vadeli değişme trendini bilmeye gerek duymadan, kısa süreli dalgalanmalar istikrara
kavuşturulabilmektedir.
Rüzgara Karşı Durma politikası şöyle özetlenebilir. Döviz piyasasında kısa süreli bir
talep fazlası ortaya çıkınca, merkez bankası bu talep fazlasının belirli bir oranı kadar (tümü
değil) piyasaya döviz satışı yapacaktır. Bu sayede ulusal paradaki değer kaybı (kurlardaki
yükselme) yumuşatılmış olmaktadır. Bunun gibi, kısa süreli bir döviz fazlası durumunda da
piyasadan aynı oranda döviz satın alınarak ulusal paranın değerinde görülecek artış
frenlenmektedir.
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Bu tarz bir politikanın uygulanması kurlardaki uzun dönemli trendi etkilemeden kısa
süreli dalgalanmaların şiddetini azaltacaktır. Ayrıca söz konusu müdahaleleri
gerçekleştirebilmek için doğal olarak merkez bankası yeterli miktarda döviz rezervine sahip
olmak zorundadır.

b. Dalgalanma Sınırlarının Genişletilmesi ve Sürünen Pariteler
Bu sistemde döviz kurlarının sabit paritelere bağlılığı sürdürülür. Fakat parite etrafında
izin verilen dalgalanma sınırı genişletilir. (Geniş Marjlı Pariteler).Merkezi kurun (Parite)
otomatik biçimde küçük miktarlarda ve sürekli değiştirilmesine dayanan bir yöntemdir. Döviz
kurlarının parite etrafında belirli sınırlar içinde dalgalanmasına izin verilir. Sistemin temel
özelliği merkezi kurun son birkaç hafta veya ayın ortalamasına göre değiştirilmesidir.

c. Ortak Para Alanları
Sabit ve değişken kur sistemleri arasında diğer bir karma model de “ortak para alanı”
(currency areas) ya da “parasal birlikler”dir. (monetary union) Para alanı, yakın ekonomik
ilişkide bulunan bir grup ülkenin, ulusal paralarını sabit kurlarla birbirine bağlayıp öteki
paralara karşı dalgalanmaya bırakmaları ile oluşturulur. Bölge içerisindeki ülkelerin paraları
arasındaki kurlar sabittir. Bu nedenle denkleşme sorununun çözümü için birliğe girecek
ülkelerin belirli özelliklere sahip olmaları gerekir.
“Optimum para alanı” teorisi 1960’lı yıllarda Robert Mundell ve Ronald McKinnon gibi
yazarlar tarafından geliştirildi. Optimum para alanı, sabit kurlara dayalı bir parasal birliktir,
sözü edilen yazarlar böyle bir parasal birliğe hangi ülkelerin katılmasının ekonomik açıdan
uygun olacağını açıklamaya çalışmışlardır. Sonuç olarak, böyle bir birliğe girecek ülkelerin
arasında ileri derece bir faktör hareketliliği olması gerektiği düşüncesine varmışlardır.
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Giriş
Dış Ödemeler Bilançosu, geniş anlamıyla, bir ekonomide yerleşik kişilerin (Genel
Hükümet, Parasal Otorite, Bankalar, Diğer Sektörler), diğer ekonomilerde yerleşik kişiler
(yurtdışında yerleşikler) ile belli bir dönem içinde yapmış oldukları ekonomik işlemlerin
sistematik kayıtlarını elde etmek üzere hazırlanan istatistiki bir rapordur. Kısaca Ödemeler
Bilançosu veya Ödemeler Dengesi de denilen Dış Ödemeler Bilançosu ülkenin iktisadi
durumunu ve yapısını gösteren çok önemli bir tablodur. Başlıca kalemleri Cari İşlemler Hesabı,
Sermaye Hesabı, Rezerv Hesabı ve Net Hata Noksan Kalemidir.
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6.1. Dış Ödemeler Bilançosunun Tanımı
Dış Ödemeler Bilançosu, geniş anlamıyla, bir ekonomide yerleşik kişilerin (Genel
Hükümet, Parasal Otorite, Bankalar, Diğer Sektörler), diğer ekonomilerde yerleşik kişiler
(yurtdışında yerleşikler) ile belli bir dönem içinde yapmış oldukları ekonomik işlemlerin
sistematik kayıtlarını elde etmek üzere hazırlanan istatistiki bir rapordur.
- Tanımda geçen ekonomik işlemler
- Mal, hizmet ve gelirle ilgili işlemleri
- Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilgili işlemleri
Bir ekonomide yerleşik kişilerden diğer bir ekonomide yerleşik kişilere karşılıksız
olarak reel ya da finansal kaynakların sağlandığı transferleri kapsar.
Dış Ödemeler Bilançosuna kısaca Ödemeler Bilançosu veya Ödemeler Dengesi de
denir. tanımında iki temel kavram bulunmaktadır. Bunlar “ekonomi” ve “yerleşiklik”tir.
''Ekonomi'' sözcüğü bir hükümet tarafından idare edilen coğrafi bölgeyi ifade ederken,
''yerleşik'' deyimi ile bir ekonomide bir yıldan fazla süre ile devamlı olarak ikamet eden, o
ekonomi içinde faaliyette olan kurum ve kişiler ifade edilmektedir.
Uluslarası ekonomik işlemler, ele alınan ülke ile dış dünya arasındaki mal, hizmet ve
faktör akımlarını kapsamaktadır. Faktör akımları da sermaye, emek ve teknolojiden
oluşmaktadır.
Geleneksel olarak uluslararası ekonomik işlemlerde mal ve hizmet ticareti ilk sırada
anılmaktadır. Fakat özellikle iletişim olanaklarının gelişmesi ve sermaye piyasalarındaki
küreselleşme ile birlikte, çoğu ülke için sermaye akımları da ticaret akımları kadar önem
taşımaya başlamıştır.
Uluslararası ekonomik işlemlerin sonucunda genel olarak parasal bir ödeme söz konusu
olmaktadır. Bu bağlamda; mal, hizmet veya teknoloji ihraç eden veya sermaye ithal eden bir
ülkeye döviz girecektir. Tersi durumda, yani mal, hizmet veya teknoloji ithal eden veya sermaye
ihraç eden bir ülkeden ise döviz çıkacaktır.
Bununla birlikte, bilinmesi gerekir ki tüm ekonomik işlemler karşılığında bir ödeme
yapılmayabilir. Buna örnek olarak, uluslararası şirketin şubeleri arası mal gönderimi veya en
basitinden gıda yardımı gibi hibeler gösterilebilir.
Ödemeler bilânçosu tanımı bağlamında, dış dünya ile yapılan ekonomik işlemler ister
parasal bir ödeme gerektirsin, isterse gerektirmesin, ödemeler bilânçosuna kaydedilmelidir. Bu
durum nedeniyle, dış ödemeler bilânçosu deyimi bu kullanış amacına uygun düşmemektedir.
Bu maksatla, uluslararası literatürde bu terim uluslarası ekonomik işlemler dengesi (balance of
international economic transactions) olarak kullanılmaktadır. (balance of payments)
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Ödemeler bilânçosu tanımında yer alan “ülkede yerleşik olma” (located in the country)
deyiminden normal olarak anlaşılan ekonomik faaliyetleri yürüten kişilerin söz konusu ülkede
bulunuyor olması anlamı çıkmaktadır.
Hatırlanması gereken nokta, yerleşik olma ile vatandaşlık arasında farkın bulunduğudur.
Bir kimse ülkenin vatandaşı olmadığı halde, sürekli oturdukları veya işlerini yürüttükleri yerde
yerleşmiş kabul edilebilir. Bu kavramın anlaşılması açısından örnek vermek gerekirse,
Almanya’da uzun süreli bir Türk işçi bu ülkede yerleşmiş kabul edilir. Fakat, bu ülkede turist
olarak bulunan kişiler ise o ülkeye yerleşik kabul edilmezler. O yüzden o ülkede yapılan
harcamaları bir dış ekonomik işlem sayılacak ve ilgili ülkenin ödemeler bilânçosuna
kaydedilecektir.
Bununla birlikte, ülkede yerleşik olma durumunun istisnaları da mevcuttur. Bunlar,
sürekli olarak görev yapan diplomatlar ve yabancı silahlı kuvvetler mensupları gibi kişiler
olmaktadır. Bu kişilerin yaptıkları harcamalar aynen turist harcamaları gibi değerlendirilir.
Şirketler bağlamında yerleşme durumuna bakarsak, şirketler tüzel kişilikleri gereği
kurulduğu ülkede yerleşmiş sayılırlar. Ana merkez dışındaki her şube bulunduğu ülkede
yerleşmiş olarak değerlendirilecektir. Buna istinaden, Türkiye’de kurulan bir yabancı şirketin,
ödemeler bilânçosunda yerli şirketlerle aynı kefede olacağını bilinmesi önemlidir. (Yani bu
şirketlerin Türkiye’de yaptığı satışlar Türkiye açısından ithalat kabul edilmez, bu şirketlerin
yabancı ülkelere hatta ana merkez ülkesine yaptığı satışlar da Türkiye’nin ödemeler
bilânçosuna kayıt edilecektir).
Ödemeler dengesi istatistikleri aylık, üçer aylık, yıllık gibi belli bir dönem aralığında
yurtdışında yerleşik kişilerle gerçekleştirilen ekonomik akımları ölçmektedir. Bu istatistikler
yayınlanırken kullanılan hesap birimi, ekonominin kendi para birimi veya uluslararası
piyasalarda geçerliliği olan başka bir para birimi olmaktadır. Para birimi seçiminde diğer para
birimlerine göre istikrarlı olmasına dikkat edilir.
Dış ödemeler bilançosunda ülkenin mal, hizmet ve sermaye akımları gibi işlemler
dolayısıyla dış dünyadan sağladığı gelirlerin dışarıya yaptığı ödemelere eşit olup olmadığı
incelenir. Bir ülkenin dış ödemeler bilançosundaki denge veya dengesizlik, o ülkenin
uluslararası ödeme gücündeki iyileşmeyi ya da bozulmaları yansıtmaktadır. Bu nedenle, dış
ödemeler bilançosu bir ülkenin uluslararası alanda ekonomik ve mali itibarını ifade etmektedir.
Dış ödemeler dengesi, uygulanan ekonomik ve mali politikaların bir sonucu olarak ortaya çıkar.
Bu bağlamda, hükümetlerin ekonomik politika uygulamalarındaki başarılarının bir göstergesi
olarak değerlendirilir.
Dış ödemeler bilançosundaki bir açık veya fazla oluşması durumu, ülke ekonomisi
açısından geniş kapsamlı etkiler doğurmaktadır. Örnek vermek gerekirse, ülkedeki milli gelir,
çalışma düzeyi, kalkınma hızı, döviz kurları, enflasyon oranı, ücret artışları, gelir dağılımı ve
dış borçlar gibi temel ekonomik değişkenler dış ödemeler dengesiyle büyük oranda ilişkilidir.
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Sonuç olarak, ülkenin dış ekonomik ilişkilerinin sağlıklı bir yolda gidip gitmediğinin
belirlenmesi, eğer bir sorun varsa gerekli önlemlerin zamanında alınması ve politikalar
düzenlemelerinin yapılması maksadıyla, ödemeler bilançosu istatistiklerinin sürekli izlenmesi
gereklidir.

6.2. Dış Ödemeler Bilançosunun Önemi
Arz ettiği büyük önem dolayısıyla ülkenin ticari, mali ve parasal politikalarını belirleyen
veya uygulayan kuruluşlar (örneğin Maliye Bakanlığı, Hazine, Merkez Bankası, Dış Ticaret
Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı vs. gibi) dış ödemeler dengesindeki gelişmelerle
yakından ilgilidirler. Bazı hükümet uygulamaları ise doğrudan dış denge durumundaki
gelişmelere tepki niteliğindedir.
Örneğin bir dış açık veya fazlanın döviz kurlarını etkilememesi için merkez bankasının
döviz piyasasına müdahalede bulunması gerekebilmektedir.
Dış ödemeler bilançosu yalnızca hükümet yetkilileri açısından değil, dış ticaret ve
yatırımlarla ilgili tüm kişi, firma ve kuruluşlar bakımından da önemli bir gösterge olmaktadır.
İthalatçı ve ihracatçı firmaların ulusal para cinsinden gelir ve gider hesapları doğal olarak kur
değişmelerinin etkisi altında kalmaktadır. Ayrıca, ana ülkenin veya onun ticaret ortaklarının bir
döviz darboğazı içinde bulunmaları durumunda, dış ticaret ve kambiyo kısıtlamalarının
gündeme gelmesi olasılık dahilindedir. Bunun anlamı iş adamlarının maliyet ve kâr
hesaplamalarında ve yatırım plânları üzerinde beklenmedik etkilerin oluşmasıdır.
Bunun gibi, yabancı tahvil, hisse senedi, hazine bonosu, banka mevduatı biçimindeki
uzun veya kısa vadeli mali varlıklara yatırımda bulunmak isteyenler ile birlikte, yabancı
ülkelere doğrudan sermaye yatırımı yapmayı plânlayanlar da, ödemeler dengesindeki
gelişmelerle ilgilenirler.
Örnek olarak, yabancı bir menkul değer (tahvil veya hisse senedi) satın alan yerli
yatırımcılar, ilgili menkulün bağlı olduğu dövizin kurunda beklenmedik bir düşüşten zarara
uğrarlar. Bunun gibi durumlarda, yatırım yapılan ülkede şiddetli bir döviz ihtiyacı yaşanması,
yabancı şirketlerin kâr transferleri üzerine sınırlamalar konulması ile de sonuçlanabilir.
Geleneksel teoriye göre, bir ülkenin parasının dış değerindeki değişmelerle onun
gerçekleştirdiği ticaret akımları arasında sıkı bir ilişki mevcuttur. Dış ticaret fazlası veren
ülkelerin paraları döviz piyasalarında değer kazanırken, ticaret bilançosu açık veren ülkelerin
paraları da değer kaybeder.
Günümüzde ulusal paranın dış değerindeki değişmeler açısından ülkenin uluslararası
ticaret akımları yanında sermaye akımlarına da büyük önem verilmektedir. Bu alandaki
gelişmeleri de ödemeler bilançosu vasıtasıyla izlemek gereklidir.
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Dünya Bankası veya Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi kuruluşlara kredi için başvuran
ülkelerin, dış ödeme bilançoları ve genel olarak izledikleri iç ve dış ekonomik politikalar, bu
kuruluşlar tarafından detaylı olarak incelenmektedir. Bu şekilde kendilerine iç ve dış
dengelerini sağlayacak politika değişiklikleri tavsiye edilir.
Hatırlanması gereken bir nokta ise, ödemeler dengesine karşı duyulan bu ilginin
yalnızca günümüze özgü bir şey olmadığıdır. Özellikle 17. Ve 18. Yüzyıllarda Merkantalistler
dış denge durumuyla yakından ilgilenmişlerdi. Onların temel amacı dış fazla oluşturarak altın
ve gümüş stoklarını arttırmaktı. Çünkü değerli madenler, ulusal servetin kaynağı olarak
görülüyordu.

6.3. Ödemeler Bilânçosunun Özellikleri
Ödemeler bilânçosu kayıtları genellikle bir yıllıktır. Ancak bu kayıtları daha kısa süreler
için hazırlayan ülkeler de vardır. Örneğin ABD’de ödemeler bilânçosu üç aylık olarak
yayımlanmaktadır.
Ödemeler bilânçosunun belirli bir dönem süresince gerçekleşen işlemleri göstermesi, bu
durumun stok değil, akım kavramı ile ilgili olduğunu göstermektedir. Örneğin, ödemeler
bilânçosu, ülkenin birikmiş dış borç veya varlıklarının tutarını göstermemektedir. Onun yerine,
bunlardaki yıllık değişmeleri göz önüne sermektedir.
Diğer taraftan örneğin, bir yıla ait dış ödeme açıkları o yıl sonunda ülkenin dış
borçlarının artmasına veya dış fazlalarının azalmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda dış
ödemeler bilânçosu kavramı ticari işletmelerin bilânçolarına değil, kâr-zarar hesaplarına
benzerler.
Bir ülkenin dış dünya ile yaptığı her türlü ekonomik işlem ödemeler bilânçosuna kayıt
edilmektedir. Ülke açısından bu rakamlar çok yüksek olabilmektedir.
Bir işlem iki ayrı gruptan birine ait olmak zorundadır. Yani ya bir alacak hakkı, ya da
bir borç doğuracaktır. Ödemeler dengesinde ana ilke, her bir işlemin eşit değerde iki ayrı kaleme
iki kayıt ile çift kayıt muhasebe sistemine uygun olarak kaydedilmesidir. Bu kalemlerin biri
pozitif (+) işaretle gösterilen alacak kaydı, diğeri ise negatif (-) işaretle gösterilen borç kaydıdır.
Başka bir deyişle, çift kayıt muhasebe sistemine göre her ekonomik işlemin, bir “Alacak” bir
de “Borç” olmak üzere iki kaydı gerekmektedir.
Ödemeler dengesi istatistiklerinde;
Alacak (+) kayıtlar;
- Cari işlemlerde, reel kaynak (mal ve hizmet) ihracını
- Sermaye işlemlerinde, yükümlülük artışını veya varlık azalışını
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Borç (-) kayıtlar;
- Cari işlemlerde, reel kaynak (mal ve hizmet) ithalini
- Sermaye işlemlerinde, yükümlülük azalışını veya varlık artışını, gösterir.

Birinci gruptakiler “alacaklı işlemler” dir. Bu işlemler ödemeler bilânçosunun aktif
kısmına kaydedilirler. Diğerleri ise “borçlu işlemler” olmaktadır. Bunlar da pasif kısımda yer
alırlar.
Genel olarak alacaklı işlemler ülkeye bir döviz girişi sağlamaktadırlar. Örnek olarak mal
ve hizmet ihracı verilebilir. Bazen ise alacaklı bir işlem yapıldığı halde ülkeye döviz yerine mal
girmesi veya ülkede yerleşik birinin dışarıda bir alacak hakkı elde etmeleri gibi durumlar da
söz konusu olmaktadır. Borçlu işlemler ise genellikle ülkeden döviz çıkışı sonucunu
doğurmaktadır. Örnek olarak mal ve hizmet ithali verilebilir.
Sonuç olarak, ödemeler bilânçosu, alacaklı ve borçlu işlemlerin kaydedildiği genel bir
hesap görünümündedir. Ayrıca unutulmaması gereken bir nokta, dış ödemeler bilânçosunun
tanımlamasında bir ölçüde karışıklık mevcut olmaktadır. Bunun nedeni vereceğimiz örnekle
daha net anlaşılacaktır. Bazen ödemeler bilânçosu, farklı ülkelerde yerleşik kişiler arasında
yapılması gerekmez. Örneğin, merkez bankasının piyasada yaptığı döviz satışları yine o
ülkedeki kişilere veya mali kurumlara yönelik olmaktadır. Bu tür durumlar gösteriyor ki,
ülkenin mali piyasalarına yatırılan yabancı para fonlarının her zaman yurtdışından giriş yaptığı
doğru olmamaktadır. Kısaca, o ülkedeki tasarrufçular da dövizle yatırım yapmakta olabilirler.
Türkiye’de yerleşik kişilerin bankalarda Döviz Mevduat Hesabı açtırabilmeleri buna bir
örnektir. Bu tür yabancı para fonları da, aynen yurtdışından gelen sermaye gibi ödemeler
bilançosuna kaydedilmektedir.
Diğer yandan, ilke olarak aynı grup içinde yer alan işlemlerden alacaklı ve borçlu
nitelikte olanlar ödemeler bilânçosuna ayrı ayrı kayıt edilirler. Örneğin, mal ticaretinde hem
ihraç, hem de ithal edilen malların gösterilmesi söz konusudur. Merkez bankasında ise
rezervlerdeki net değişme gösterilir, yani giren çıkan dövizler ayrı ayrı belirtilmez.
Her uluslararası ekonomik işlem, ilgili ülkelerden birine fiziki mal ve hizmetlerin
devrini, diğerine de bunun karşılığı olan parasal kaynakları talep etme hakkı vermektedir.
Örnek olarak, mal ihracatı durumunda, ihracatçı ülke ödemenin yapılmasını, ithalatçı
ülke de malın devrini isteme hakkına sahip olmaktadır. Aynı şekilde, yabancı tasarruf sahipleri
ulusal sermaye piyasasında tahvil alınca, yabancı ülke bu değerli kağıdın mülkiyetini elde
ederken, ev sahibi ülke de bunun karşılığı olan dövizleri elde eder.
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Bu açıklamalar bağlamında, uluslararası ekonomik ve mali işlemlerin çoğunda böyle bir
“ikilik" olduğunu görebilmekteyiz. Yani bir kayıt tekniği olarak, ödemeler bilânçosu “Çift
Kayıtlı Muhasebe Sistemi”ne (double entry book keeping) göre tutulmaktadır.
Bu yöntemde ikilik özelliğine uygun olarak bir borçlu işlem, ilgili hesabın borçlu yanına
kaydedildikten sonra, başka bir hesabın da alacaklı kısmına kaydedilir. Aynı şekilde bir alacaklı
işlemde hesabın alacaklı kısmına kaydedildiğinde, başka bir hesabın da borçlu kısmında
gösterilmiş olacaktır. Neticede, aynı işlemin iki ayrı hesabın ters yanlarına kaydedilmesi
gerçekleşmektedir. Bu durum bu işlemlerin denkleştirilmesi sonucunu doğurmaktadır.

Mülkiyet Değişimi
Çift kayıt prensibi çerçevesinde ekonomik işlemlerin alacak ve borç kayıtları mülkiyet
değişiminin gerçekleştiği anda yapılır.
Ekonomik işlemlerin değerlendirilmesinde piyasa fiyatları kullanılır. Piyasa fiyatı,
işlemin gerçekleştiği ve alıcı ile satıcının almaya ve satmaya razı oldukları fiyat olarak
tanımlanabilir.
Özet olarak belirtmek gerekirse, çift kayıtlı muhasebe tekniğinin bir özelliği olarak
ödemeler bilânçosunun alacaklı kısmın toplamı borçlu kısmın toplamına eşit çıkmalıdır. Bunun
anlamı ödemeler bilânçosunun muhasebe kayıtları bağlamında her zaman denk olması
demektir. Fakat, elbette ki bu, ekonomik anlamda dış dengenin sağlanmış olduğu anlamına
gelmeyecektir. Ekonomik anlamda ödemeler dengesi açığı veya fazlasının bulunabilmesi için,
bazı teknik işlemler yapmak gerekecektir. Ödemeler bilânçosunun temel hesap grupları, Cari
İşlemler Hesabı, Sermaye Hesabı ve Resmi Rezervler Hesabı olarak sıralanabilir. Ayrıca
İstatistik Farklar diye bilinen tek kalemlik bir hesapta yer almaktadır.
Cari işlemlere mal ve hizmet akımlarıyla ilgili işlemler kaydedilir. Sermaye hesabına da
sınır ötesi sermaye işlemleri kaydedilir. Resmi rezervler hesabı ise merkez bankasının piyasaya
müdahalede bulunarak yaptığı döviz alım ve satımları sonucu ülkenin resmi uluslararası
rezervlerindeki net değişmeyi göstermektedir.
Bu açıklamalara göre cari işlemler ve sermaye hesabı kaydedilen işlemler otonom
niteliktedir. Çünkü bunların yapılış nedenleri ödemeler bilânçosu dengesini sağlamak değildir.
Aksine ekonomik hayatın normal işleyişine göre yapılan işlemlerdir. Ödemeler bilânçosunda
ekonomik anlamda bir açık veya fazla ortaya çıkaran işlemler bunlar olmaktadır. Bu açıdan bu
işlemlere “otonom işlemler” denilmektedir. Bazen de “dengesizlik doğuran işlemler
denmektedir.
Diğer taraftan, resmi rezerv değişmeleri “denkleştirici işlemleri” oluşturmaktadır.
Merkez Bankasının bu tür işlemler yapması dış dünya ile yürütülen mal, hizmet ve sermaye
akımlarının (otonom işlemlerin) sonucuna bağlı olmaktadır. Eğer bir dengesizlik söz
konusuysa, doğal olarak Merkez Bankasının müdahalelerine gerek duyulmaktadır. Merkez
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Bankasının müdahaleleri resmi döviz rezervlerinde net bir artış veya azalış şeklinde sonuçlar
doğurmaktadır.
Mesela, mal ve sermaye biçimindeki otonom işlemlerin neticesinde piyasada döviz
talebi döviz arzını aşıyor olsun. Bu duruma istinaden kurlar yükselmeye başlayacaktır. Merkez
Bankası kurların bu ölçüde yükselmesini önlemek amacıyla resmi döviz rezervlerini kullanma
yoluna gidecektir. Sonuç olarak Merkez Bankası kurlarda yükselmeyi durdurmak için piyasada
döviz satışı yapacak ve döviz rezervlerini azaltmış olacaktır.
Tersi durumda, yani döviz arzının döviz talebini aştığı durumda ise, merkez bankası bu
sefer döviz fazlasını satın alarak ülkenin resmi rezervlerini arttırmış olacaktır.
Ülkenin resmi rezerv bulundurması ve iç ve dış piyasa değişikliklerine göre bu
rezervlerin yönetimini gerçekleştirmesi Merkez Bankasının normal görevleri arasında
sayılmaktadır. Bir ülkenin uluslararası rezervleri genellikle döviz, altın, SDR veya IMF net
rezerv pozisyonu şeklinde olmaktadır. Altın ve öteki döviz dışı rezervlerin piyasaya müdahale
amacıyla kullanılması için öncelikle döviz dönüştürülmeleri gerekmektedir.
Özet olarak ifade etmek gerekirse, Merkez Bankası müdahaleleri, piyasada bağımsız
olarak yürütülen otonom işlemlerin doğurduğu dengesizlikleri gidermek için yapılmaktadır. Bu
nedenle, bu tür döviz işlemlerine denkleştirici ve “dengesizlik giderici” işlemler denilmektedir.
Ödemeler bilânçosunda dönem boyunca yapılan tüm müdahaleler teker teker gösterilmez,
bunun yerine hepsinin net sonucu olarak resmi rezervlerde bir artış veya azalış olarak gösterilir.
Ödemeler bilânçosu hesaplarında bazen işlemlerin nitelik farklarını göstermek için
otonom ve denkleştirici işlemler arasına bir çizgi çekildiği varsayılmaktadır. Otonom işlemler
bu çizginin üst kısmında, Denkleştirici işlemler ise bu çizginin altına kaydedildiği tasavvur
edilir. Bu nedenle literatürde otonom işlemler için “çizgi üstü” (above the line) işlemleri,
denkleştirici olanlar için ise “çizgi altı” (below the line) işlemleri deyimleri de kullanılmaktadır.
Ödemeler dengesi işlemlerinin bu şekilde ayrılması dış açıkların ve dış fazlaların
belirlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Çünkü bir dengesizlik doğuran işlemler
otonom işlemlerdir. Denkleştirici olanlar ise bu dengesizliklere bağlı olarak Merkez Bankasının
gerçekleştiği dış rezervleri doğrudan etkilemektedir.

Mallar
Mallar; genel mal ticareti, işlem gören mallar, onarım gören mallar, taşıtlar için
limanlarda sağlanan mallar ve parasal olmayan (ticari altın) altını kapsar.
Dış ticaret akımları “Özel Ticaret” veya “Genel Ticaret” sistemleri çerçevesinde
belirlenmekte ve ülkelere göre değişim gösterebilmektedir. Özel ticaret sistemi gümrüklerden
giriş çıkış yapan malları kapsamakta bu nedenle, ülke sınırları içinde yer alan serbest bölgelere
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sınır dışından gelen ve giden mallar sistem dışında bırakılmaktadır. Genel ticaret sistemi ise
milli sınırlardan giren ya da çıkan tüm malları dikkate almaktadır.

Hizmetler
Hizmet ihraç ve ithaline ilişkin gelir ve giderlerin kaydedildiği ana hesaptır. Kapsamını,
Taşımacılık (navlun dahil), Turizm gelir ve giderleri, Haberleşme hizmetleri, İnşaat hizmetleri,
Sigorta hizmetleri, Finansal hizmetler, Bilgisayar ve Bilgi hizmetleri, Patent ve Lisans
Komisyonları, Ticari ve Ticaret Bağlantılı Diğer hizmetler, Finansal Kiralama hizmetleri,
Çeşitli Teknik hizmetler, Kişisel, Kültürel ve Eğlence hizmetleri ile Resmi hizmetler oluşturur.

Gelirler
Çalışanların ücretleri ile doğrudan yatırım, portföy yatırımları ve diğer yatırımlara
ilişkin gelirler ve ödenen tutarları içermektedir. Bu kalem doğrudan yatırımlar ile ilgili olarak
hisse gelirleri, kar payları, sermayeye katılan kazançlar ile şirketler arası diğer yatırımlardan
doğan gelir ve giderleri içermektedir. Portföy yatırımlarında da hisse senetlerinden elde edilen
gelirler (kar payları), tahvil ve benzeri borç enstrümanları ile ilgili gelir ve giderler (faiz)
kapsanmaktadır. Diğer yatırımlarda ise diğer finansal varlık ve yükümlülüklerle ile ilgili gelir
ve giderler (faiz) kaydedilmektedir.

Cari Transferler
Ekonomiye mal, hizmet ya da para girişi gerçekleştiği halde, bu girişler karşılığında
kaynak transferi yapılmayan transferleri içermektedir.
Bu kalemin sektörlere göre dağılımı:
- Genel Hükümet (hibe, vb.)
- Diğer Sektörler (işçi havaleleri ve diğer transferler) şeklinde yapılmaktadır.

Sermaye ve Finans Hesapları
Bu kalem Sermaye Hesapları ve Finans Hesapları olarak iki gruba ayrılmaktadır:

a) Sermaye Hesabı
i) Sermaye transferleri (borcun bağışlanması, göçmen transferleri gibi)
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ii) Üretilmeyen, finansal olmayan varlıklar (kara parçası gibi maddi varlıklar ile imtiyaz,
telif, ticari marka ve kira, lisans gibi transfer edilebilir sözleşmeler gibi maddi olmayan
varlıklar), olarak sınıflandırılmaktadır.

b) Finans Hesapları
Ödemeler dengesinin diğer önemli bir bölümü de finansman (sermaye) hareketleridir.
Özel ve kamu kuruluşları tarafından yapılan kısa ve uzun vadeli uluslararası sermaye akımları
bu hesapta incelenmektedir.
Uluslararası ekonomik işlemlerin bir bölümünü sermaye ithal ve ihracı oluşturmaktadır.
Sermaye hareketleri temel olarak, bir ülkenin dış mali varlıkları ve yükümlülüklerindeki
değişmeler ve bu değişmelerin karşılıklı kayıtlarını içermektedir.
Finans Hesapları sermaye şekline göre:
i) Doğrudan Yatırımlar
ii) Portföy Yatırımları
iii) Finansal Türevler
iv) Diğer Yatırımlar
v) Rezerv Varlıklar, olarak ayrılmaktadır.

Bunlardan “Rezerv Varlıklar” hariç diğer kalemler, 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.

Sektörler;
- Parasal otorite (Merkez Bankası)
- Genel Hükümet (Hükümet ve ona bağlı teşkilatlar, mahalli idareler vb.)
- Bankalar (Kamu ve özel bankalar)
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- Diğer sektörler (Kamu işletmeleri ve özel işletmeler ile gerçek kişiler)

Vadeler ise;
- Vadesi 1 yıla kadar ve 1 yıl olanlar kısa vade
- Vadesi 1 yıldan uzun olanlar ise uzun vade, olarak belirlenmektedir.

Doğrudan yatırımlar
Doğrudan yatırım; yatırımcının yerleşik olduğu ekonomi dışındaki bir ekonomide
yaptığı uzun vadeli yatırımı gösterir. Burada yatırımcının kuruluşun sermayesinde % 10’dan
(dahil) fazla paya sahip olması veya yönetiminde söz sahibi olması esastır.
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.

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
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bilgisini de beraberinde getirebilmesidir. Portföy yatırımlarında yabancı yatırımcının sermaye
dışında başka katkısı bulunmamaktadır.
Portföy yatırımları kalemi Varlık ve Yükümlülük ana başlıkları altında;
- Hisse Senetleri
- Borç Senetleri,
sınıflandırılmaktadır.

ayrımında

ve

sektörel

dağılımı

da

içerecek

şekilde

Finansal Türevler
Finansal türevler, bir dayanak varlığın değerine bağlı, ancak bu dayanak varlıktan
bağımsız olarak alım-satımı yapılan finansal araçlardır. Türev işlemler, ileri bir tarihte
yapılacak alım-satımın 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.

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.

Rezerv varlıklar
- Parasal Altın
- Özel Çekme Hakkı (SDR)
- Fon Nezdindeki Rezerv Pozisyonu
- Döviz Rezervleri
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- Diğer Alacak Hakları, başlıklarında sınıflandırılmaktadır.

Parasal Altın Rezervleri: Ülkenin parasal yetkilisinin elinde tuttuğu parasal altın
rezervleridir.
Özel Çekme Hakları (SDR): IMF tarafından yaratılan ve üye ülkelerin kotaları
çerçevesinde üye ülkelere rezerv sağlamak amacıyla tahsis edilen bir uluslararası rezerv
şeklidir.
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 azalışı
göstermektedir.
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.
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.

6.4. Ödemeler Bilançosu Ana Kalemleri
6.4.1. Cari İşlemler Hesabı
Geleneksel olarak ödemeler bilânçosu içinde en fazla önem verilen bölüm cari işlemler
hesabı (current transactions account) olmaktadır. Ülkenin ihraç ve ithal ettiği mallar ve
hizmetler bu hesaba kaydedilmektedir. Cari İşlemler Hesabı kendi içinde üçe ayrılır:
1.

Mal Ticareti (Görünür Ticaret)

2.

Hizmet Ticareti (Görünmez Ticaret)

3.

Karşılıksız Transferler
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Mal Ticareti (Görünür Ticaret)
Mal Ticareti yerine bazen “görünür ticaret” deyimi de kullanılmaktadır. Mal ithalatı ve
ihracatı çoğu ülkelerin uluslararası ekonomik işlemlerinde büyük yer tutmaktadır. (genellikle
yüzde 50 ile 70 arasında).
Mal Ticareti reel ekonomideki gelişmelerin somut bir göstergesi olmaktadır. Çünkü
ülke ekonomisinde üretim, teknoloji, verimlilik gibi alanlarda gerçekleşen gelişmeler mal
ticaretindeki değişmeleri meydana getiren temel faktörlerdir.
Mal ihracatı ülkeye döviz kazandıran başlıca işlemlerden biridir. Kayıt tekniği açısından
alacaklı bir işlem olarak aktif kısma kaydedilmektedir. Bunun tersine, mal ithalatı ise yabancılar
için alacak hakkı doğurması nedeniyle borçlu bir işlem olarak kaydedilmektedir.
Toplam mal ithalatı ile toplam mal ihracatı arasındaki farka “dış ticaret bilânçosu”
(balance of trade) adı verilmektedir. Bu kavram ilk okuduğunuzda yaşayacağınız gibi asıl
konumuz olan dış ödemeler bilançosu terimi ile karıştırılabilmektedir. İkisi arasındaki farka
gelecek olursa, ödemeler bilançosu tüm uluslararası gelir ve giderleri gösterirken, dış ticaret
dengesi ise yalnızca mal ithal ve ihracını kapsamaktadır.

Hizmet Ticareti (Görünmez Ticaret, Uluslararası Hizmetler)
Ülkenin hizmet ithali ve ihracından kaynaklanan ödeme akımları cari işlemler
bilançosunun hizmetler bölümünde yer almaktadır. Hizmet ithal ve ihracına “görünmez ticaret”
de denmektedir. Uluslararası hizmetler kapsamındaki işlemlerin başlıcaları şunlardır:
Dış Turizm; Yabancı turistlerin ülkede yaptıkları harcamalar burada belirtilir. Yabancı
turistler gezi, otel, yiyecek, müze ziyaretleri, hediyelik eşya gibi hizmetleri karşılamak için
dövizle ödemede bulunurlar. Bu kaynaktan gelen gelirler, mal ihracatına benzer yapıdadır.
O nedenle benzetme açısından turizm için “bacasız fabrika” deyimi
kullanılabilmektedir. Tabii ki tersi durumunda, yani ülke vatandaşlarının başka ülkelere
yaptıkları gezilerde harcamaları ise mal ithalatı gibi değerlendirilecektir. Bu bağlamda bu
işlemlerde borçlu işlemleri olarak bilançoda yer alacaktır.
Uluslararası Taşımacılık; Kara, deniz ve havayolu araçlarıyla yabancı ülkelere yapılan
yolcu ve yük taşımacılığından elde edilen dövizler veya aynı şekilde yabancılara bu bağlamda
yapılan döviz ödemeleri bu grupta yer almaktadır.
Uluslararası Bankacılık ve Sigortacılık; Ulusal banka ve sigorta şirketlerinin
uluslararası faaliyetler yaparak kazandığı dövizler veya bu hizmetler için yabancı kuruluşlara
yapılan ödemeler bu kapsamda olmaktadır.
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Yabancı Sermaye Yatırımlarının Kazançları; Yabancı sermaye şirketlerinin
faaliyetlerinden kazanıp yurtdışına transfer ettikleri kârlar, ayrıca ülkedeki uzun ve kısa süreli
mali sermaye yatırım gelirlerinin dışarıya gönderilmesi ve dış borç faizleri bu grupta yer
almaktadır. Önemli nokta, uluslararası dolaysız yatırımların ve portfolyo yatırımlarının burada
yer almasıdır. Fakat, bu yatırımların gelirleri ise (kâr, faiz veya temettü) sermaye faktöründe
yararlanma bedeli olarak kabul edilir ve cari işlemler bilânçosunda yer alırlar.
Yurtdışı İşçi Gelirleri; Yurtdışında çalışan işçilerin anayurda gönderdikleri paralar
(remittances), emek hizmetleri ihracatı olarak değerlendirilir. Bu nedenle işçi gelirleri alacaklı
işlem olarak cari işlemlerin hizmetler bölümünde gösterilir.
Lisans Bedelleri, Kiralar, Komisyonlar; Yurtdışındaki çeşitli şirket ve kuruluşlara
sağlanan özel hizmetler karşılığında yapılan ödemeler burada belirtilir. Bunlara örnek olarak,
leasing bedelleri, danışmanlık ve mühendislik ücretleri, yabancı film kiraları, uydu kiraları,
telefon hizmetleri gösterilebilir.
Yurtdışı Resmi Hizmetler; Yurtdışında ülkeyi temsil eden elçilik veya konsolosluk
görevlilerinin ücretleri, devlete ait arazi ve binaların bakımı, dış ülkelerdeki askeri harcamalar
bu grupta toplanır.
Bunlara benzer başka uluslararası hizmet işlemlerine rastlanabilmektedir. Toplam
uluslararası hizmet gelir ve gideri arasında farka “hizmetler bilânçosu” (görünmez işlemler
bilânçosu) denilmektedir. Bazen ayrıca mal ve hizmet işlemleri bir arada ele alınmakta ve
ikisini birden kapsayan “mal ve hizmetler bilânçosu” terimi kullanılır.

Karşılıksız Transferler
Ülkeler arasında bağış ve hibe şeklinde yapılan işlemler bu gruba girmektedir.
Karşılığında hiçbir ödeme yapılmadığı için, bu tür işlemlere tek taraflı (karşılıksız) (unilateral
transfer) denilmektedir. Bağışın niteliğine göre resmi ve özel transferler mümkün
olabilmektedir.
Hükümetlerin hibe şeklindeki parasal yardımları resmi tek taraflı transfer grubuna
girmektedir.
Aynı şekilde, özel kişi veya işletmelerin yabancı ülkelerdeki kişi ve kuruluşlara yaptığı
bağışlar veya hediyeler de özel tek yanlı transfer işlemleri olarak kabul edilmektedir.
Yapılan bir karşılıksız transfer, bağışı yapan ülke açısından borç işlemi niteliğinde
olmaktadır. Muhasebe kaydını denkleştirmek için başka gruplardaki bir hesaba aynı miktar bir
alacak kaydı düşülecektir.
Cari işlemlerin alacaklı ve borçlu kısımları toplamı arasındaki farka “cari işlemler
bilânçosu” (current transactions balance) adı verilmektedir. İki taraf toplamı birbirine eşit
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çıkarsa bu durum cari işlemler bilançosunun dengede olması demektir. Alacaklı kısım
toplamının borçlu kısımdan büyük olması cari işlemler bilânçosunun fazla vermesini, tersi yani
borçlu kesim toplamının alacaklı kısımdan büyük olması ise cari işlemler açığını ifade
etmektedir.
Cari işlemleri, alt bilançoları olan mal ve hizmetler bilançosu ve tek-yanlı transferlerin
toplamına eşit olmaktadır. Örnek tabloda bunu görebilmekteyiz.
Cari işlemler bilânçosu dış ticaret bilânçosu ile, uluslararası hizmetler bilânçosu ve
karşılıksız transferler bilânçolarını kapsamaktadır.
Cari işlemler hesabı, hem cari yılda üretilen mal ve hizmetlerin ithalat ve ihracatını, hem
de yatırım gelirlerini ve tek taraflı transferlerini kapsadığı için ülkenin uluslararası işlemleri ve
milli geliri arasında doğrudan bir ilişki kurmaktadır. Yani, ülkede üretilip yabancılara satılan
mallar GSYIH’nin bir bölümünü oluşturmaktadır.
Açık ekonomilerde (dış ticaret yapılabilir ülkelerde) milli gelirin (GSYIH) oluşumu
bağlamında cari işlemlerin önemli bir yeri bulunmaktadır. Milli gelir hesaplamalarında (X)
ihracat, toplam harcama akımına bir katılım, (M) ithalat ise toplam harcamalardan ayrılan bir
sızıntı durumundadır. Bu nedenle net ihracat denilen ihracat ve ithalat farkı denge milli gelirinin
oluşumunu etkilemektedir.
GSYIH = C + I + (X-M)
Makro ekonominin temel formülü olan bu formülde C tüketimi, I ise yatırımı
göstermektedir. (X-M) ise ihracat ve ithalat farkını yani cari işlemler bilânçosunu
göstermektedir.
Sonuç olarak, ihracatın ithalattan büyük olması ekonomide toplam harcamaların
genişlemesine ve doğal olarak çalışma düzeyinin artmasına (işsizliğin azalmasına) yardımcı
olacaktır.
Tersi durumda, ithalatın ihracattan büyük olması ise toplam talebi azaltacak ve milli
gelirin ve çalışma düzeyinin düşmesine sebep olacaktır. Bu etkileri nedeniyle özellikle dış
ticaret bilânçosunda ortaya çıkan gelişmeler gerek hükümet çevreleri, gerekse iş dünyası ve
ülke kamuoyu tarafından önemle izlenmektedir.
Bunun diğer bir nedeni, ödemeler dengesinin çeşitli alt bilânçoları içinde diğer ülkelerle
karşılaştırma yapılabilecek cari işlemler ve dış ticaret bilânçolarının bulunmasıdır. Bu sayede
ülkenin yıllık (veya sezonluk) olarak yayımlanan mal ve hizmet bilânçoları, öteki ülkelerin
benzer değerleri ile karşılaştırılabilir. Bu şekilde ülkedeki temel ekonomik gelişmelerin ne
durumda olduğu, örneğin ülkenin verimlilik, teknolojik gelişme ve dış rekabet açısından diğer
ülkelerden ne oranda ileri veya geri durumda olduğu belirlenmeye çalışılabilir.
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6.4.2. Sermaye Hesabı
Uluslararası ekonomik işlemlerin bir diğer grubunu “sermaye ithali ve ihracı”
oluşturmaktadır. Sermaye işlemleri, genel olarak bir ülkede yerleşik kişi ve kuruluşların
yabancı bir ülkede yaptıkları fiziki yatırımlar (üretim tesisleri, bina ve arazi) ile sınır ötesine
aktarılan mali fonları (yabancı tahvil, hisse senedi, hazine bonosu alım satımı) içermektedir.
Ödemeler bilânçosu açısından bakacak olursak, yurtdışından ülkeye sermaye girişi bir
alacak işlemi, ülkeden sermaye çıkışı da bir borç işlemi olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, bu
özellik mal ve hizmet akımlarındaki durumun tersidir. Aynı zamanda iki işlem grubunun
dayandığı düşünce temelde aynıdır. Çünkü, mal ve hizmet ihracatı da, yabancı sermaye girişi
de ülkeye döviz kazandırmakta ve alacaklı işlem statüsüne sahip olmaktadır.
Sermaye işlemlerinin dönüşüm hızı oldukça yüksektir. Kısacası, sermaye kısa
aralıklarla ülkeye girebilir ve ülkeyi terkedebilir. Bu durum nedeniyle, her giren çıkan sermaye
ödemeler bilançosuna ayrı ayrı olarak kaydedilmez. Bunun yerine bunların net bakiyesi tek bir
kalem olarak gösterilir.
Günümüzde uluslararası sermaye işlemleri oldukça çeşitlenmiş ve çok karmaşık bir
nitelik kazanmıştır. Bunun başlıca nedeni mali, teknik kurum ve faaliyetlerdeki hızlı
gelişmelerdir.
Bu karmaşıklığa rağmen sermaye işlemlerini bazı gruplara ayırabiliriz. En önemli ayrım
işlemlerin vadelerine göre kısa ve uzun süreli olması bağlamında yapılabilir. Diğer ayrım ise
işlemi yapan niteliğine bağlı olarak özel ve resmi şeklinde yapılabilir.
Uzun Süreli Sermaye: Ülkenin, vadesi bir yıldan daha uzun olan sınır ötesi sermaye
işlemleri bu bölümde yer almaktadır. Bunlara örnek olarak, yabancıların ülkede yaptıkları
“doğrudan yabancı sermaye yatırımları” (foreign direct investment) gösterilebilir. Yabancı
tahvil ve hisse senetlerinin alım satımı da yine bu gruba girmektedir. Bu tür sermaye akımlarına
da “uluslarası portfolyo yatırımı” (portfolio investment) denilmektedir.
Uzun süreli sermaye işlemleri özel şirketler veya resmi kuruluşlar (hükümetler,
uluslararası kurumlar veya öteki hükümet kuruluşları) tarafından gerçekleştirilmiş
olabilmektedir. Dünya Bankası veya IMF gibi finansman kuruluşlarının ülkelere açtıkları
krediler, uzun süreli resmi sermaye işlemi olarak değerlendirilir.
Kısa Süreli Sermaye: Vadesi bir yıla kadar olan özel ve resmi nitelikteki uluslararası
sermaye akımlarıdır. Uygulamada bu sermaye yatırımlarının süreleri 30, 60 ve 90 gün
olmaktadır.
Günümüzde kısa süreli mali yatırım araçları çok çeşitlidir. Bunlardan bazıları, ticari
bonolar, finansman bonoları, hazine bonoları, vadeli mevduatlar, ihracat kredileri, muhabir
açıkları olarak sayılabilir.
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Sermaye işlemlerinin bu şekilde kısa ve uzun süreli olarak sınıflandırılmasındaki temel
sebep, bunların paraya dönüştürülebilme (likidite) özellikleri açısından farklı olmasıdır. Kısa
süreli mali araçlar oldukça likit varlıklardır. Buna karşılık uzun süreli olanlar ise karşılaştırmalı
olarak daha az likidite özelliği taşımaktadır. Fakat, günümüzdeki sermaye piyasası gelişmeleri
uzun süreli tahviller ve hisse senetleri açısından bu ayrımı ortadan kaldırmaktadır.
Sermaye hesabındaki toplam alacaklı ve borçlu işlemlerin net bakiyesine “sermaye
bilançosu” adı verilmektedir.
Sermaye bilânçosu eğer borçlu bakiye veriyorsa, ülkenin söz konusu dönem içerisinde
net olarak dış dünya üzerindeki mali ve fiziki yatırımlarının arttığı söylenebilir. Alacaklı bakiye
vermesi durumunda ise, dışarıya gönderdiğinden daha fazla yabancı sermayeyi ülkeye çekmiş
demektir.
Sermaye hesabı bazı alt bilânçolara ayrılabilir. Bunlara örnek olarak, doğrudan sermaye
yatırımları dengesi, portfolyo yatırımları dengesi, kısa süreli sermaye dengesi verilebilir.

6.4.3. Resmi Rezervler Hesabı
Bu hesapta merkez bankasının döviz piyasasına yapmış olduğu müdahalelerin
sonucunda ülkenin uluslararası resmi rezervlerinde meydana gelen değişmeler
gösterilmektedir.
Piyasada döviz talebinin döviz arzını aştığı durumlarda, kur yükselecektir. Eğer kur
istikrarı sağlanması amaçlanıyorsa, bu kurun yükselişine karşı merkez bankası müdahalesi
gelecektir. Bu müdahale merkez bankasının döviz satışı gerçekleştirmesiyle vuku bulur. Sonuç
olarak, resmi rezervler eksilecektir.
Döviz arzının piyasadaki talebin üzerine çıkması durumlarında ise, kur düşüşünün
önlenmesi amacıyla merkez bankası piyasadan döviz satın alacaktır. Bu duruma bağlı olarak
söz konusu satın alınan dövizler resmi rezervlere eklenecektir.
Merkez bankasının yaptığı bu tarz işlemler, görüldüğü gibi ülkenin uluslararası
rezervlerinde değişmelere neden olmaktadır. Bu değişmelerin net sonucu ödemeler
bilânçosunun “resmi rezervler hesabı”nda gösterilmektedir.
Bir ülkenin uluslararası rezervleri; döviz (ileri sanayi ülkeleri paraları), altın ve IMF
kaynaklarından (SDR) oluşmaktadır.
Çoğu dünya ülkesin bakımından söz konusu rezervler içindeki en büyük oran döviz
rezervlerinde olmaktadır. Bu döviz rezervleri için en çok kullanılan para ise Amerikan dolarıdır.
(Geleneksel olarak ingiliz sterlini rezerv para olarak kullanılmıştır).
Merkez bankaları döviz piyasasındaki alım-satımlar yaygın olarak Amerikan doları
üzerinden yapılmaktadır. Son zamanlarda Euro da bu amaçla kullanılmaya başlanmıştır.
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Önceki yazılarımızda değindiğimiz gibi otonom işlemler yani ekonomik hayatın normal
işlemleri, ihracat ve ithalat gibi işleyişlerin sonucu olarak gerçekleşir. Kısacası, bu işlemler
bağımsız veya kendiliğinden yapılan işlemler olmaktadır. Cari işlemler ve çoğu sermaye
işlemleri bu türdendir. Bunlara ödemeler dengesi tablosunda çizgi üzerinde (above-the-line
transactions) yer almaktadır.
Diğer taraftan otonom olmayan, denkleştirici işlemlerin ortaya çıkış nedeni, ödemeler
bilânçosunun durumuna bağlı olmaktadır. Yani, eğer otonom gelirler ile otonom giderler
arasında bir dengesizlik söz konusu ise, denkleştirici işlemlerin gerçekleşmesinin yolu
açılmaktadır.
Resmi rezervler hesabındaki işlemler bu sözü edilen açık veya fazlalıkların bir sonucu
olarak gerçekleşmektedir. Kısacası, bu işlemler söz konusu dengesizlikleri gidermek için
yapılan denkleştirici işlemlerdir ve çizgi altında yer alırlar. (under-the-line transactions) Eğer
otonom işlemler grubunun alacaklı ve borçlu kısımları birbirine eşit olsaydı, resmi rezervlerde
herhangi bir değişmeye gerek duyulmayacaktı.
Muhasebe tekniği açısından resmi rezervlerle ilgili işlemlerin ödemeler bilânçosuna
kaydedilişi şu şekilde olmaktadır. Ülkenin resmi rezervlerde gerçekleşen azalma alacak işlemi,
resmi rezervlerdeki artma ise borç işlemi niteliğinde olmaktadır.

I. Kur Sistemi, Dış Ödeme Dengesizliği ve Rezerv Değişmeleri
Bilinmesi gerekir ki, dış ödemeler dengesizliği ile resmi rezervlerdeki değişme
arasındaki ilişkinin niteliği kur sistemine bağlı olmaktadır.
Sabit kur sisteminde amaç, döviz arz ve talep güçlerindeki bir değişme durumunda,
kurlarda ortaya çıkması muhtemel bir değişmenin tümüyle önlenmesi demektir. Bu ancak
merkez bankasının piyasada dış açık miktarında döviz satması ile gerçekleşir, aynı şekilde dış
fazla durumunda ise söz konusu miktar kadar döviz satın alınması şeklinde olacaktır.
Anlaşılıyor ki, resmi rezervlerde değişme (ΔR), dış dengesizliklerle aynı ölçüde
olmaktadır. Bu durum şöyle formülize edilebilir.
-B = + ΔR
Bu formülde dış açık (-B), rezervlerdeki bir azalışa (+ΔR) eşit olmaktadır.
+B = - ΔR
Burada ise dış fazla (+B), rezervlerdeki bir artışa (-ΔR) eşit olmaktadır.
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Formüllerdeki rezerv artış ve azalışların ters işaretlerle gösterilmesi muhasebe
uygulamaları nedeniyle öyledir. Her iki eşitlikte de, dış dengesizlik ile rezerv değişmeleri eşit
olmakla birlikte, işaretler birbirinin tersi olmaktadır. Bunun nedeni, sabit kur sistemlerinde bir
dış açığın aynı miktarda rezerv azalışını, bir dış fazlanın ad aynı miktar rezerv artışını
getirmesidir.
Sabit kur sisteminin tam zıttı olan serbest dalgalanan kur sisteminde, döviz kurlarının
oluşumu arz ve talep güçlerinin işleyişine bırakılmıştır. Bu sebeple, piyasa üzerinde merkez
bankasının herhangi bir müdahalesi yoktur.
Özetle, serbest değişken kur sisteminde kurlar arz ve talebin etkisine göre şekillendiği
için, döviz rezervlerinde herhangi bir değişme olmayacaktır. Bu durum, yukardaki formül
açısından ΔR=0 (sıfır)’dır.
Gerçek hayatta bu iki zıt kutup olan sistemler arasında karma çeşitli uygulamalar
mevcuttur. Bunlar, bir yandan piyasa koşullarına göre kurlarda değişmeye izin verirken, diğer
yandan aşırı dalgalanmalar durumunda merkez bankası müdahaleleri ile önlem alınmasını
öngörürler.
Günümüzde birçok ülke tarafından benimsenen “yönetimli dalgalanma” böyle bir
sistemdir. Bu uygulamalarda sabit kur sisteminden olmayan kur değişmeleri gerçekleştiği gibi,
aynı zamanda sabit kur sisteminde olan resmi rezerv değişmeleri meydana gelmektedir. Burada
önemli nokta, hükümet müdahalelerinin düzeyidir. Eğer müdahaleler azsa, söz konusu
uygulama serbest değişken kur sistemine yaklaşacak ve resmi rezervlerdeki değişmeler göreceli
olarak düşük olacaktır.
Bir ülkenin uluslararası rezervleri döviz, altın ve IMF kaynaklarından oluşmaktadır.
Piyasa müdahaleleri genellikle ABD doları ile yapılmaktadır. Eğer eldeki rezervler söz konusu
müdahale için yeterli olmuyorsa, o taktirde IMF gibi finansman kuruluşlarından veya öteki
ülkelerden borçlanma yoluna gidilebilmektedir.
Altın geleneksel olarak rezerv araçlardan biridir. Günümüzde birçok ülke halen dış
rezervlerinin oldukça büyük bölümünü altın cinsinden tutmaktadır. Ancak, günümüzde altının
bir uluslararası ödeme aracı rolü önemli derecede azaltılmıştır. Bu bağlamda altın için resmi
sabit fiyat uygulaması sona erdirilmiştir. Altın fiyatları da özel piyasalardaki arz ve talep
gelişmelerine bırakılmıştır.
Altın bir rezerv aracı olmasının yanısıra, aynı zamanda bir sanayi hammaddesidir. Bu
ikili işlevi gereği altının ödemeler bilânçosuna kayıt edilmesinde özel bir durum söz konusu
olmaktadır.
Bu konuda IMF ve birçok ülke tarafından benimsenen uygulamada, sanayide kullanım
amacıyla yapılan altın ithalatı ve ihracatı, mal ticareti statüsünde cari işlemler içinde
gösterilmektedir. Dış ödeme amacına bağlı altın işlemleri ise, resmi rezervler hesabında yer
almaktadır.
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Ayrıca, belirtilmesi gerekir ki günümüzde altın hareketleri, sanayi amaçlı kullanılanlar
hariç, taşıma yoluyla gönderilme şeklinde olmamaktadır. Bunun yerine, güvenilirliği yüksek
belirli merkezlerde (Fort Knox, Londra, Paris, Bern) banka kasalarında muhafaza edilirler. Bu
muhafaza hizmetlerinin karşılığı olarak belirli bir ücret alınmaktadır. Bu altınların mülkiyeti
kağıt üzerine düşülen kayıtlarla ülkeden ülkeye, kişiden kişiye geçebilmektedir.

6.4.4. İstatistik Farklar (Net Hata Noksan Kalemi)
İstatistik Farklar (statistical discrepancy), ödemeler bilânçosu istatistiklerini muhasebe
kayıtları bağlamında denkleştirmek için kullanılırlar ve tek bir kalemden ibarettir. Bu kaleme
bazen net hatalar ve unutmalar hesabı da denilmektedir.
Ödemeler bilançosunun otonom ve denkleştirici işlemlerin bakiyeleri ters yönlü olarak
birbirine eşit olmalıdır. Fakat, uygulamada çoğu zaman cari işlemlerle sermaye işlemlerinin
kaydedilişinde hata, eksik, gecikme ve unutma gibi nedenler dolayısıyla bu eşitlik
kendiliğinden sağlanamamaktadır.
İthalat ve ihracat ile ilgili bilgiler, doğal olarak mallar sınırdan geçerken ilgili kişiler
tarafından doldurulup Gümrük İdareleri’ne verilen mal bildirim formlarından öğrenilmektedir.
Bu formların düzenlenişi sırasında malların değer ve miktarıyla ilgili bilgiler yanlış yazılmış
olabilir. Bazı durumlarda ise ithalatçı veya ihracatçı bilerek yanlış bilgi verebilmektedir. Bunun
nedeni örneğin, kısıtlamalardan kurtulmak için malın değerinin, ihracat faturasında düşük
gösterilmiş olabilmektedir.
Bazı işlemler de döviz piyasasında arz ve talebe yol açtıkları halde, ödemeler
bilânçosuna kaydedilmezler. Bu durum, özellikle mal ve sermaye kaçakçılığına bağlı olarak
gerçekleşir. Kaçakçılık (smuggling), resmi makamların bilgisi ve izni olmadan, yasa dışı olarak
yapılan ekonomik işlemlerdir. Bu durum gerçekleşmesinin sebebi, yasal ve idari engellerin
aşılmasıdır, yani vergi ödemeden ülkeye mal sokmak gibi.
Diğer bazı işlemlerin değeri ise tahmin yoluyla elde edilmeye çalışılır. Bunlardan biri
örneğin turizm gelirlerin belirlenmesinin anket yoluyla yapılmasıdır. Ayrıca ülkeler arası
hediye alışverişlerini (karşılıksız transferler) tam olarak tahmin etmek de oldukça zor
olmaktadır.
Ayrıca dış ticaretin doğası gereği, malların taşınması sürecine bağlı olarak, malın fiilen
ülkeye girmesi ile bunun karşılığının olan ödemenin yapılması farklı bilânço dönemlerine
gelmiş olabilir. Örnek vermek gerekirse, kredili ihracatta malın bu yıl gönderilmesi ama
ödemenin gelecek yıla kalması durumu bu olaya güzel bir örnek oluşturur. Tersi durumda, önce
paranın ödenmesi ve malın gelişinin önümüzdeki yıla sarkması da olağan bir durumdur.
Bu ve benzeri nedenler dolayısıyla ödemeler bilânçosu kayıtlarından elde edilen otonom
işlemlerin net bakiyesi, denkleştirici işlemler hesabının bakiyesine (işareti ters yönde) tam
olarak eşit çıkmamaktadır. Bu aradaki farkı denkleştirmek için kullanılan tek kalem hesaba
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“istatistik farklar” denilmektedir. İstatistik farklar yerine “net hatalar ve unutmalar” (net errors
and omissions) deyimi de kullanılmaktadır.
Bir dış açık veya dış fazla iki yoldan birisi ile belirlenebilir. Bu iki yoldan birincisi
otonom işlemlerinin bakiyesinin hesaplanması ile, diğeri ise resmi rezervler hesabının bakiyesi
ile yapılmaktadır. Eğer ödemeler bilânçosu kayıtlarında hiçbir hata eksik ve unutma olmasaydı,
bu iki yolla da bulunan sonuçlar birbirinin aynısı olacaktı.
Daha somut bir anlatım için formülleştirelim. Kolaylık olması için cari işlemlerle
sermaye hesabının tümünü otonom olarak, resmi rezerv hesabını da denkleştirici olarak kabul
edelim.
Hiçbir eksik ve hatanın bulunmaması durumunda genel bir ödemeler bilânçosu
dengesizliği (B), cari işlemler bilânçosu (Bc) ile sermaye hesabı bilânçosunun (Bk)
toplamından oluşmaktadır. Formül olarak;
B = Bc + Bk = ΔR
Ülkelerin resmi rezerv değişmelerine (ΔR) ilişkin istatistikleri merkez bankası
üzerinden gerçekleştiği için oldukça güvenilir niteliktedir. Ancak cari işlemler bilânçosu (Bc)
ve sermaye bilânçosuna (Bk) ilişkin istatistikler bu derece güvenilir olmamaktadır. Bu
bilânçolara çeşitli ölçme ve kayıt hataları içerebilmektedir. Bu açıklamalar neticesinde
görülüyor ki, eğer iki hesap arasında fark mevcutsa, resmi rezervler bilânçosuna ait verileri,
ödemeler dengesindeki açık veya fazlaların değerlendirilmesinde kullanmak daha doğru
olacaktır. Bu varsayım altında cari işlemler bilânçosu ile sermaye hesabı bilânçosu toplamını,
resmi rezervlerin bakiyesine eşitlemek üzere tabloda çizgi üstüne bir kalem eklemek gereklidir.
Bu da istatistik farklar hesabı olmaktadır.
Örneğin yıl sonunda ödemeler bilânçosu düzenlemeleri yapılırken resmi rezervlerdeki
azalmanın 200 milyon $ (ΔR=+200) bulunduğunu varsayalım. Aynı zamanda cari işlemlerde
25 milyon $ tutarında bir açık (Bc=-25), sermaye bilânçosunda da 100 milyon $ bir açık (Bk=100) görülmekte olsun.
Sonuç olarak, otonom işlemlere göre hesaplanacak dış açık 125 milyon $ iken resmi
rezervlere göre ise açık 200 milyon $’dır.
Üstteki varsayıma bağlı olarak resmi rezervleri daha doğru kabul edersek, gerçek açığın
200 milyon $ olduğunu düşünürüz. Bu amaçla dış ödemeler tablosunda dengeyi sağlamak
adına, çizgi üstü işlemlerine 75 milyon $’lık bir kayıt (istatistik farklar) eklemek gerekli
görülecektir.
Bu durum;
200 = 25 + 100 + X
X = 75 olmaktadır.
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Eşitliğin iki yanındaki farklar bazen çok önemli boyutlara ulaşabilmektedir. Ayrıca
çeşitli ülkeler üzerine yapılan araştırmalar, sermaye hesabının cari işlemlere göre çok daha
büyük hatalar içerdiğini göstermektedir.

Dış Açık ve Dış Fazla
Dış ödemeler bilânçosu dengesizlikleri dış açık (deficit) veya dış fazla (surplus) şeklinde
kendini göstermektedir. Bu dengesizlikler bilânço dönemi içinde yapılan otonom ekonomik
işlemlerin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Otonom kalemler ekonomik ve ticari yaşamın
işleyişi ile kendiliğinden gerçekleşen işlemlerdir. Yani ihracat ithalat ve sermaye işlemleri gibi.
Ancak denkleştirici işlemler ise otonom işlemlerin yol açtığı dengesizliği gidermek amacıyla
yapılmaktadır. Bu durum nedeniyle, otonom işlemlere “açık yaratıcı” (gap-making) işlemler,
denkleştirici işlemlere ise “açık kapayıcı” (gap-filling) işlemler de denilmektedir.
Ödemeler bilânçosunun ana hesap gruplarına bu açıdan bakıldığında cari işlemler hesabı
otonom, sermaye işlemleri genel olarak otonom, resmi rezerv hesabı ise denkleştirici nitelik
taşımaktadır.
Örnek olarak, cari işlemlerde yer alan mal ve hizmet akımları; benzer malların iç ve dış
fiyatları, döviz kurları, iç ve dış gelir düzeyleri veya doğal kaynakların arzı gibi faktörlerin
etkisine bağlı olmaktadır. Sermaye hesabındaki doğrudan yabancı sermaye ve portföy
yatırımları ise iç ve dış gelir oranları ve risk düzeyleri gibi faktörlerden etkilenmektedir. Bunlar
doğal olarak ekonomik ve politik nedenlerle alakalı olmaktadır. Kısa süreli sermaye fonlarının
bir bölümü de otonom nitelikte olmakta ve faiz farklarından yararlanmak için mali merkezler
arasında dolaşmaktadır. Ancak, bu fonların diğer bir bölümü (örneğin satıcı ülkedeki ihracat
finansman kuruluşunun ithalatçıya açtığı kredi) denkleştirici nitelikte taşıyabilmektedir.
Resmi rezervlerdeki artış veya azalışlar ise merkez bankasının piyasadaki döviz alım
satımlarının bir sonucu olarak meydana gelmektedir. Bu döviz alım satımları bilindiği gibi dış
ödemelerdeki dengesizliklere bağlı döviz kurlarında oluşabilecek değişmeleri sınırlandırmak
amacına yöneliktir. Bu niteliği nedeniyle denkleştirici işlemdir.
Uluslararası ekonomik işlemler çok sayıda tüccar, işadamı ve yatırımcı kişi ve kuruluş
tarafından farklı nedenlerle yapılabilmektedir. Bu özellik nedeniyle, ödemeler bilânçosunun her
an dengede olmasını beklemek doğru olmaz. Yani şu an için dengede olduğu varsayılsa bile bu
farklı değişimlere bağlı olarak bunun böyle sürüp gitmeyeceği açıktır. Çünkü işlemlerin
yapılışını etkileyen faktörler de sabit kalmamakta sürekli değişmektedir.
Toplam alacak ve borçlu işlemlerin net sonucu sıfır olmadıkça ödemeler bilânçosunda
dengesizlik var demektir. Bu hesaplamaların yapıldığı dönem sonlarında dünya genelinde
ödemeler dengesinin sağlanması oldukça az rastlanan, ama açık ve fazlanın çok sık rastlanan
bir durumdur.

121

Teorik olarak bir dış açık veya fazlanın belirlenmesi oldukça kolaydır. Fakat uygulama
bağlamında bazı önemli sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu karışıklığın temeli işlemlerin otonom
ve denkleştirici niteliklerinin tam olarak ayrılamamasına dayanmaktadır. Bu ayrımın yapılması
işlemlerin hangi nedenlere dayalı yapıldığına bakılarak mümkün olabilmektedir, ve bu bilgilere
istatistiklerden ulaşılamamaktadır.
Diğer taraftan söz konusu durum tamamen ümitsiz de değildir. Yazımızın başlangıcında
belirtildiği gibi belli hesap gruplarının genel nitelikleri konusunda bilgiler mevcuttur.
Belirsizlikler çok kısa süreli sermaye akımlarında kendini göstermektedir. Yani diğer
işlemlerde böyle bir belirsizlik yoktur.
Kısa süreli sermayenin bir kısmı otonom, bir kısmı ise denkleştiricidir. İstatistiki
verilere bakarak bu iki kısım arasında bir ayrım yapabilmek neredeyse olanaksızdır.
İşlemlerin niteliğindeki bu farklılıklar nedeniyle dış ödemeler dengesi bağlamında farklı
kavramlar ortaya çıkmıştır. Bu alanda üç ayrı dış denge tanımı mevcuttur.

6.5. Veri Kaynakları
Türkiye’nin ödemeler dengesi istatistikleri, IMF’nin tüm üye ülkeleri için tavsiye
niteliğinde öngördüğü uluslararası standart ve ilkelere dayanmaktadır. 1975 yılına kadar Maliye
Bakanlığı tarafından derlenen ödemeler dengesi istatistiklerini, 1975 yılından itibaren Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) derlemeye başlamıştır. 1975-1983 yılları için sadece ana
kalemler itibarıyla mevcut olan istatistikler, 1984-1991 yılları arasında yıllık olarak, 1992 yılı
verilerinden itibaren ise aylık olarak TCMB, İstatistik Genel Müdürlüğü, Ödemeler Dengesi
Müdürlüğü’nce yayımlanmaktadır.
Ödemeler dengesi istatistiklerinin başlıca kaynaklarını:
- TCMB ve Türkiye’de yerleşik bankaların dövizli işlem raporları
- Türkiye’de yerleşik bankaların mizanları
- TÜİK tarafından yayımlanan dış ticaret istatistikleri
- TÜİK’ten sağlanan mal ticaretine ilişkin navlun ve sigorta gelir ve giderleri
- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜİK, TCMB tarafından yürütülen anketler
- Çeşitli kuruluşlardan doğrudan sağlanan hizmetlere ilişkin veriler
- Yurtdışında yerleşik kişilerin portföy yatırımlarına ilişkin saklama hizmeti veren
bankalardan sağlanan stok veriler
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- Bankalar ve diğer sektörler tarafından yurtiçinde ihraç edilen borç senetleri ile İstanbul
Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)’nda gerçekleştirilen hisse senedi işlemlerine ilişkin
Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan sağlanan stok veriler
- Doğrudan yatırım anketleri
- Yazılı ve görsel basın, oluşturmaktadır.

TCMB ve Türkiye’de yerleşik bankaların dövizli işlem kayıtları, işlem mahiyetlerine
göre belirlenen yaklaşık 600 istatistik kod esas alınarak aylık olarak elektronik ortamda
raporlanmaktadır. Bu kaynak, çoğunlukla Finans Hesapları’nın derlenmesinde
kullanılmaktadır.
Cari İşlemler Hesabı’nda yer alan önemli kalemlerin veri kaynağı TÜİK’tir. TÜİK
tarafından derlenen ihracat ve ithalat verileri dış ticaret rakamlarını oluşturmakta, ayrıca, ihracat
ve ithalatın ödeme şekillerinden ticari kredilerin belirlenmesinde yararlanılmaktadır. Mal
ticaretine ilişkin navlun ve sigorta bedelleri yine TÜİK tarafından aylık olarak yürütülen
çalışmadan sağlanmaktadır. Bavul ticareti ile turizm gelir ve giderleri TÜİK tarafından
uygulanan anketlerden elde edilmektedir.
Ülkemizde yayınlanan ödemeler dengesi istatistikleri ayrıntılı sunum kalemleri ile bu
kalemlerin derlenme yöntemleri aşağıda açıklanmaktadır. Ayrıntılı Sunum’da, standart
kalemlerde bulunmayan bazı kalemlere (Bavul Ticareti gibi) yer verilmiştir. Bu farklılaşma,
işlemin taşıdığı önem veya ülkeye özgü olması açısından ortaya çıkmaktadır ve benzer
uygulamalar diğer ülke örneklerinde de görülmektedir (Örneğin, petrol ihracatçısı ülkeler bu
kaleme ilişkin ayrıntıyı istatistiklerine yansıtmaktadır).
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Dış Ödemeler Bilançosu, geniş anlamıyla, bir ekonomide yerleşik kişilerin (Genel
Hükümet, Parasal Otorite, Bankalar, Diğer Sektörler), diğer ekonomilerde yerleşik kişiler
(yurtdışında yerleşikler) ile belli bir dönem içinde yapmış oldukları ekonomik işlemlerin
sistematik kayıtlarını elde etmek üzere hazırlanan istatistiki bir rapordur. Kısaca Ödemeler
Bilançosu veya Ödemeler Dengesi de denilen Dış Ödemeler Bilançosu ülkenin iktisadi
durumunu ve yapısını gösteren çok önemli bir tablodur. Başlıca kalemleri Cari İşlemler Hesabı,
Sermaye Hesabı, Rezerv Hesabı ve Net Hata Noksan Kalemidir.

133

7.1. Ödemeler Bilançosu Ana Kalemleri
Cari İşlemler Hesabı
Geleneksel olarak ödemeler bilânçosu içinde en fazla önem verilen bölüm cari işlemler
hesabı (current transactions account) olmaktadır. Ülkenin ihraç ve ithal ettiği mallar ve
hizmetler bu hesaba kaydedilmektedir. Cari İşlemler Hesabı kendi içinde üçe ayrılır:
1. Mal Ticareti (Görünür Ticaret)
2. Hizmet Ticareti (Görünmez Ticaret)
3. Karşılıksız Transferler

Mal Ticareti (Görünür Ticaret)
Mal Ticareti yerine bazen “görünür ticaret” deyimi de kullanılmaktadır. Mal ithalatı ve
ihracatı çoğu ülkelerin uluslararası ekonomik işlemlerinde büyük yer tutmaktadır. (genellikle
yüzde 50 ile 70 arasında).

Mal Ticareti reel ekonomideki gelişmelerin somut bir göstergesi olmaktadır. Çünkü
ülke ekonomisinde üretim, teknoloji, verimlilik gibi alanlarda gerçekleşen gelişmeler mal
ticaretindeki

değişmeleri

meydana

getiren

temel

faktörlerdir.

Mal ihracatı ülkeye döviz kazandıran başlıca işlemlerden biridir. Kayıt tekniği açısından
alacaklı bir işlem olarak aktif kısma kaydedilmektedir. Bunun tersine, mal ithalatı ise yabancılar
için alacak hakkı doğurması nedeniyle borçlu bir işlem olarak kaydedilmektedir.
Toplam mal ithalatı ile toplam mal ihracatı arasındaki farka “dış ticaret bilânçosu” (balance of
trade) adı verilmektedir. Bu kavram ilk okuduğunuzda yaşayacağınız gibi asıl konumuz olan
dış ödemeler bilançosu terimi ile karıştırılabilmektedir. İkisi arasındaki farka gelecek olursa,
ödemeler bilançosu tüm uluslararası gelir ve giderleri gösterirken, dış ticaret dengesi ise
yalnızca mal ithal ve ihracını kapsamaktadır.
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Hizmet Ticareti (Görünmez Ticaret, Uluslararası Hizmetler)

Ülkenin hizmet ithali ve ihracından kaynaklanan ödeme akımları cari işlemler bilançosunun
hizmetler bölümünde yer almaktadır. Hizmet ithal ve ihracına “görünmez ticaret” de
denmektedir.

Uluslararası

hizmetler

kapsamındaki

işlemlerin

başlıcaları

şunlardır;

Dış Turizm; Yabancı turistlerin ülkede yaptıkları harcamalar burada belirtilir. Yabancı turistler
gezi, otel, yiyecek, müze ziyaretleri, hediyelik eşya gibi hizmetleri karşılamak için dövizle
ödemede bulunurlar. Bu kaynaktan gelen gelirler, mal ihracatına benzer yapıdadır.
O nedenle benzetme açısından turizm için “bacasız fabrika” deyimi kullanılabilmektedir. Tabii
ki tersi durumunda, yani ülke vatandaşlarının başka ülkelere yaptıkları gezilerde harcamaları
ise mal ithalatı gibi değerlendirilecektir. Bu bağlamda bu işlemlerde borçlu işlemleri olarak
bilançoda

yer

alacaktır.

Uluslararası Taşımacılık; Kara, deniz ve havayolu araçlarıyla yabancı ülkelere yapılan yolcu
ve yük taşımacılığından elde edilen dövizler veya aynı şekilde yabancılara bu bağlamda yapılan
döviz

ödemeleri

bu

grupta

yer

almaktadır.

Uluslararası Bankacılık ve Sigortacılık; Ulusal banka ve sigorta şirketlerinin uluslararası
faaliyetler yaparak kazandığı dövizler veya bu hizmetler için yabancı kuruluşlara yapılan
ödemeler

bu

kapsamda

olmaktadır.

Yabancı Sermaye Yatırımlarının Kazançları; Yabancı sermaye şirketlerinin faaliyetlerinden
kazanıp yurtdışına transfer ettikleri kârlar, ayrıca ülkedeki uzun ve kısa süreli mali sermaye
yatırım gelirlerinin dışarıya gönderilmesi ve dış borç faizleri bu grupta yer almaktadır. Önemli
nokta, uluslararası dolaysız yatırımların ve portfolyo yatırımlarının burada yer almasıdır. Fakat,
bu yatırımların gelirleri ise (kâr, faiz veya temettü) sermaye faktöründe yararlanma bedeli
olarak

kabul

edilir

ve

cari

işlemler

bilânçosunda

yer

alırlar.

Yurtdışı İşçi Gelirleri; Yurtdışında çalışan işçilerin anayurda gönderdikleri paralar
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(remittances), emek hizmetleri ihracatı olarak değerlendirilir. Bu nedenle işçi gelirleri alacaklı
işlem

olarak

cari

işlemlerin

hizmetler

bölümünde

gösterilir.

Lisans Bedelleri, Kiralar, Komisyonlar; Yurtdışındaki çeşitli şirket ve kuruluşlara sağlanan
özel hizmetler karşılığında yapılan ödemeler burada belirtilir. Bunlara örnek olarak, leasing
bedelleri, danışmanlık ve mühendislik ücretleri, yabancı film kiraları, uydu kiraları, telefon
hizmetleri

gösterilebilir.

Yurtdışı Resmi Hizmetler; Yurtdışında ülkeyi temsil eden elçilik veya konsolosluk
görevlilerinin ücretleri, devlete ait arazi ve binaların bakımı, dış ülkelerdeki askeri harcamalar
bu

grupta

toplanır.

Bunlara benzer başka uluslararası hizmet işlemlerine rastlanabilmektedir. Toplam uluslararası
hizmet gelir ve gideri arasında farka “hizmetler bilânçosu” (görünmez işlemler bilânçosu)
denilmektedir. Bazen ayrıca mal ve hizmet işlemleri bir arada ele alınmakta ve ikisini birden
kapsayan “mal ve hizmetler bilânçosu” terimi kullanılır.
Karşılıksız Transferler
Ülkeler arasında bağış ve hibe şeklinde yapılan işlemler bu gruba girmektedir.
Karşılığında hiçbir ödeme yapılmadığı için, bu tür işlemlere tek taraflı (karşılıksız) (unilateral
transfer) denilmektedir. Bağışın niteliğine göre resmi ve özel transferler mümkün
olabilmektedir.
Hükümetlerin hibe şeklindeki parasal yardımları resmi tek taraflı transfer grubuna girmektedir.
Aynı şekilde, özel kişi veya işletmelerin yabancı ülkelerdeki kişi ve kuruluşlara yaptığı bağışlar
veya hediyeler de özel tek yanlı transfer işlemleri olarak kabul edilmektedir.
Yapılan bir karşılıksız transfer, bağışı yapan ülke açısından borç işlemi niteliğinde olmaktadır.
Muhasebe kaydını denkleştirmek için başka gruplardaki bir hesaba aynı miktar bir alacak kaydı
düşülecektir.
Cari işlemlerin alacaklı ve borçlu kısımları toplamı arasındaki farka “cari işlemler
bilânçosu” (current transactions balance) adı verilmektedir. İki taraf toplamı birbirine eşit
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çıkarsa bu durum cari işlemler bilançosunun dengede olması demektir. Alacaklı kısım
toplamının borçlu kısımdan büyük olması cari işlemler bilânçosunun fazla vermesini, tersi yani
borçlu kesim toplamının alacaklı kısımdan büyük olması ise cari işlemler açığını ifade
etmektedir.
Cari işlemleri, alt bilançoları olan mal ve hizmetler bilançosu ve tek-yanlı transferlerin
toplamına

eşit

olmaktadır.

Örnek

tabloda

bunu

görebilmekteyiz.

Cari işlemler bilânçosu dış ticaret bilânçosu ile, uluslararası hizmetler bilânçosu ve karşılıksız
transferler

bilânçolarını

kapsamaktadır.

Cari işlemler hesabı, hem cari yılda üretilen mal ve hizmetlerin ithalat ve ihracatını, hem de
yatırım gelirlerini ve tek taraflı transferlerini kapsadığı için ülkenin uluslararası işlemleri ve
milli geliri arasında doğrudan bir ilişki kurmaktadır. Yani, ülkede üretilip yabancılara satılan
mallar

GSYIH’nin

bir

bölümünü

oluşturmaktadır.

Açık ekonomilerde (dış ticaret yapılabilir ülkelerde) milli gelirin (GSYIH) oluşumu
bağlamında cari işlemlerin önemli bir yeri bulunmaktadır. Milli gelir hesaplamalarında (X)
ihracat, toplam harcama akımına bir katılım, (M) ithalat ise toplam harcamalardan ayrılan bir
sızıntı durumundadır. Bu nedenle net ihracat denilen ihracat ve ithalat farkı denge milli gelirinin
oluşumunu etkilemektedir.
GSYIH = C + I + (X-M)

Makro ekonominin temel formülü olan bu formülde C tüketimi, I ise yatırımı göstermektedir.
(X-M) ise ihracat ve ithalat farkını yani cari işlemler bilânçosunu göstermektedir.
Sonuç olarak, ihracatın ithalattan büyük olması ekonomide toplam harcamaların genişlemesine
ve doğal olarak çalışma düzeyinin artmasına (işsizliğin azalmasına) yardımcı olacaktır.
Tersi durumda, ithalatın ihracattan büyük olması ise toplam talebi azaltacak ve milli gelirin ve
çalışma düzeyinin düşmesine sebep olacaktır. Bu etkileri nedeniyle özellikle dış ticaret
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bilânçosunda ortaya çıkan gelişmeler gerek hükümet çevreleri, gerekse iş dünyası ve ülke
kamuoyu

tarafından

önemle

izlenmektedir.

Bunun diğer bir nedeni, ödemeler dengesinin çeşitli alt bilânçoları içinde diğer ülkelerle
karşılaştırma yapılabilecek cari işlemler ve dış ticaret bilânçolarının bulunmasıdır. Bu sayede
ülkenin yıllık (veya sezonluk) olarak yayımlanan mal ve hizmet bilânçoları, öteki ülkelerin
benzer değerleri ile karşılaştırılabilir. Bu şekilde ülkedeki temel ekonomik gelişmelerin ne
durumda olduğu, örneğin ülkenin verimlilik, teknolojik gelişme ve dış rekabet açısından diğer
ülkelerden ne oranda ileri veya geri durumda olduğu belirlenmeye çalışılabilir.

Sermaye Hesabı
Uluslararası ekonomik işlemlerin bir diğer grubunu “sermaye ithali ve ihracı”
oluşturmaktadır. Sermaye işlemleri, genel olarak bir ülkede yerleşik kişi ve kuruluşların
yabancı bir ülkede yaptıkları fiziki yatırımlar (üretim tesisleri, bina ve arazi) ile sınır ötesine
aktarılan mali fonları (yabancı tahvil, hisse senedi, hazine bonosu alım satımı) içermektedir.
Ödemeler bilânçosu açısından bakacak olursak, yurtdışından ülkeye sermaye girişi bir alacak
işlemi, ülkeden sermaye çıkışı da bir borç işlemi olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, bu özellik
mal ve hizmet akımlarındaki durumun tersidir. Aynı zamanda iki işlem grubunun dayandığı
düşünce temelde aynıdır. Çünkü, mal ve hizmet ihracatı da, yabancı sermaye girişi de ülkeye
döviz

kazandırmakta

ve

alacaklı

işlem

statüsüne

sahip

olmaktadır.

Sermaye işlemlerinin dönüşüm hızı oldukça yüksektir. Kısacası, sermaye kısa aralıklarla ülkeye
girebilir ve ülkeyi terkedebilir. Bu durum nedeniyle, her giren çıkan sermaye ödemeler
bilançosuna ayrı ayrı olarak kaydedilmez. Bunun yerine bunların net bakiyesi tek bir kalem
olarak

gösterilir.

Günümüzde uluslararası sermaye işlemleri oldukça çeşitlenmiş ve çok karmaşık bir nitelik
kazanmıştır. Bunun başlıca nedeni mali, teknik kurum ve faaliyetlerdeki hızlı gelişmelerdir.
Bu karmaşıklığa rağmen sermaye işlemlerini bazı gruplara ayırabiliriz. En önemli ayrım
işlemlerin vadelerine göre kısa ve uzun süreli olması bağlamında yapılabilir. Diğer ayrım ise
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işlemi

yapan

niteliğine

bağlı

olarak

özel

ve

resmi

şeklinde

yapılabilir.

Uzun Süreli Sermaye: Ülkenin, vadesi bir yıldan daha uzun olan sınır ötesi sermaye işlemleri
bu bölümde yer almaktadır. Bunlara örnek olarak, yabancıların ülkede yaptıkları “doğrudan
yabancı sermaye yatırımları” (foreign direct investment) gösterilebilir. Yabancı tahvil ve hisse
senetlerinin alım satımı da yine bu gruba girmektedir. Bu tür sermaye akımlarına da “uluslarası
portfolyo

yatırımı”

(portfolio

investment)

denilmektedir.

Uzun süreli sermaye işlemleri özel şirketler veya resmi kuruluşlar (hükümetler, uluslararası
kurumlar veya öteki hükümet kuruluşları) tarafından gerçekleştirilmiş olabilmektedir. Dünya
Bankası veya IMF gibi finansman kuruluşlarının ülkelere açtıkları krediler, uzun süreli resmi
sermaye

işlemi

olarak

değerlendirilir.

Kısa Süreli Sermaye: Vadesi bir yıla kadar olan özel ve resmi nitelikteki uluslararası sermaye
akımlarıdır. Uygulamada bu sermaye yatırımlarının süreleri 30, 60 ve 90 gün olmaktadır.
Günümüzde kısa süreli mali yatırım araçları çok çeşitlidir. Bunlardan bazıları, ticari bonolar,
finansman bonoları, hazine bonoları, vadeli mevduatlar, ihracat kredileri, muhabir açıkları
olarak

sayılabilir.

Sermaye işlemlerinin bu şekilde kısa ve uzun süreli olarak sınıflandırılmasındaki temel sebep,
bunların paraya dönüştürülebilme (likidite) özellikleri açısından farklı olmasıdır. Kısa süreli
mali araçlar oldukça likit varlıklardır. Buna karşılık uzun süreli olanlar ise karşılaştırmalı olarak
daha az likidite özelliği taşımaktadır. Fakat, günümüzdeki sermaye piyasası gelişmeleri uzun
süreli

tahviller

ve

hisse

senetleri

açısından

bu

ayrımı

ortadan

kaldırmaktadır.

Sermaye hesabındaki toplam alacaklı ve borçlu işlemlerin net bakiyesine “sermaye bilançosu”
adı verilmektedir.
Sermaye bilânçosu eğer borçlu bakiye veriyorsa, ülkenin söz konusu dönem içerisinde
net olarak dış dünya üzerindeki mali ve fiziki yatırımlarının arttığı söylenebilir. Alacaklı bakiye
vermesi durumunda ise, dışarıya gönderdiğinden daha fazla yabancı sermayeyi ülkeye çekmiş
demektir.
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Sermaye hesabı bazı alt bilânçolara ayrılabilir. Bunlara örnek olarak, doğrudan sermaye
yatırımları dengesi, portfolyo yatırımları dengesi, kısa süreli sermaye dengesi verilebilir.

Resmi Rezervler Hesabı

Bu hesapta merkez bankasının döviz piyasasına yapmış olduğu müdahalelerin sonucunda
ülkenin uluslararası resmi rezervlerinde meydana gelen değişmeler gösterilmektedir.
Piyasada döviz talebinin döviz arzını aştığı durumlarda, kur yükselecektir. Eğer kur istikrarı
sağlanması amaçlanıyorsa, bu kurun yükselişine karşı merkez bankası müdahalesi gelecektir.
Bu müdahale merkez bankasının döviz satışı gerçekleştirmesiyle vuku bulur. Sonuç olarak,
resmi

rezervler

eksilecektir.

Döviz arzının piyasadaki talebin üzerine çıkması durumlarında ise, kur düşüşünün önlenmesi
amacıyla merkez bankası piyasadan döviz satın alacaktır. Bu duruma bağlı olarak söz konusu
satın

alınan

dövizler

resmi

rezervlere

eklenecektir.

Merkez bankasının yaptığı bu tarz işlemler, görüldüğü gibi ülkenin uluslararası rezervlerinde
değişmelere neden olmaktadır. Bu değişmelerin net sonucu ödemeler bilânçosunun “resmi
rezervler hesabı”nda gösterilmektedir.

Bir ülkenin uluslararası rezervleri; döviz (ileri sanayi ülkeleri paraları), altın ve IMF
kaynaklarından (SDR) oluşmaktadır.

Çoğu dünya ülkesin bakımından söz konusu rezervler içindeki en büyük oran döviz
rezervlerinde olmaktadır. Bu döviz rezervleri için en çok kullanılan para ise Amerikan dolarıdır.
(Geleneksel

olarak

ingiliz

sterlini

rezerv

para

olarak

kullanılmıştır.)

Merkez bankaları döviz piyasasındaki alım-satımlar yaygın olarak Amerikan doları üzerinden
yapılmaktadır.

Son

zamanlarda

Euro

da

bu

amaçla

kullanılmaya

başlanmıştır.
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Önceki yazılarımızda değindiğimiz gibi otonom işlemler yani ekonomik hayatın normal
işlemleri, ihracat ve ithalat gibi işleyişlerin sonucu olarak gerçekleşir. Kısacası, bu işlemler
bağımsız veya kendiliğinden yapılan işlemler olmaktadır. Cari işlemler ve çoğu sermaye
işlemleri bu türdendir. Bunlara ödemeler dengesi tablosunda çizgi üzerinde (above-the-line
yer

transactions)

almaktadır.

Diğer taraftan otonom olmayan, denkleştirici işlemlerin ortaya çıkış nedeni, ödemeler
bilânçosunun durumuna bağlı olmaktadır. Yani, eğer otonom gelirler ile otonom giderler
arasında bir dengesizlik söz konusu ise, denkleştirici işlemlerin gerçekleşmesinin yolu
açılmaktadır.
Resmi rezervler hesabındaki işlemler bu sözü edilen açık veya fazlalıkların bir sonucu olarak
gerçekleşmektedir. Kısacası, bu işlemler söz konusu dengesizlikleri gidermek için yapılan
denkleştirici işlemlerdir ve çizgi altında yer alırlar. (under-the-line transactions) Eğer otonom
işlemler grubunun alacaklı ve borçlu kısımları birbirine eşit olsaydı, resmi rezervlerde herhangi
bir

değişmeye

gerek

duyulmayacaktı.

Muhasebe tekniği açısından resmi rezervlerle ilgili işlemlerin ödemeler bilânçosuna kaydedilişi
şu şekilde olmaktadır. Ülkenin resmi rezervlerde gerçekleşen azalma alacak işlemi, resmi
rezervlerdeki
1.

Kur

artma
Sistemi,

ise
Dış

borç
Ödeme

işlemi
Dengesizliği

niteliğinde
ve

Rezerv

olmaktadır.
Değişmeleri

Bilinmesi gerekir ki, dış ödemeler dengesizliği ile resmi rezervlerdeki değişme arasındaki
ilişkinin

niteliği

kur

sistemine

bağlı

olmaktadır.

Sabit kur sisteminde amaç, döviz arz ve talep güçlerindeki bir değişme durumunda, kurlarda
ortaya çıkması muhtemel bir değişmenin tümüyle önlenmesi demektir. Bu ancak merkez
bankasının piyasada dış açık miktarında döviz satması ile gerçekleşir, aynı şekilde dış fazla
durumunda ise söz konusu miktar kadar döviz satın alınması şeklinde olacaktır.
Anlaşılıyor ki, resmi rezervlerde değişme (ΔR), dış dengesizliklerle aynı ölçüde olmaktadır. Bu
durum şöyle formülize edilebilir.
-B = + ΔR
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Bu formülde dış açık (-B), rezervlerdeki bir azalışa (+ΔR) eşit olmaktadır.
+B = - ΔR

Burada

ise

dış

fazla

(+B),

rezervlerdeki

bir

artışa

(-ΔR)

eşit

olmaktadır.

Formüllerdeki rezerv artış ve azalışların ters işaretlerle gösterilmesi muhasebe uygulamaları
nedeniyle öyledir. Her iki eşitlikte de, dış dengesizlik ile rezerv değişmeleri eşit olmakla
birlikte, işaretler birbirinin tersi olmaktadır. Bunun nedeni, sabit kur sistemlerinde bir dış açığın
aynı miktarda rezerv azalışını, bir dış fazlanın ad aynı miktar rezerv artışını getirmesidir.
Sabit kur sisteminin tam zıttı olan serbest dalgalanan kur sisteminde, döviz kurlarının oluşumu
arz ve talep güçlerinin işleyişine bırakılmıştır. Bu sebeple, piyasa üzerinde merkez bankasının
herhangi

bir

müdahalesi

yoktur.

Özetle, serbest değişken kur sisteminde kurlar arz ve talebin etkisine göre şekillendiği için,
döviz rezervlerinde herhangi bir değişme olmayacaktır. Bu durum, yukardaki formül açısından
ΔR=0

(sıfır)’dır.

Gerçek hayatta bu iki zıt kutup olan sistemler arasında karma çeşitli uygulamalar mevcuttur.
Bunlar, bir yandan piyasa koşullarına göre kurlarda değişmeye izin verirken, diğer yandan aşırı
dalgalanmalar durumunda merkez bankası müdahaleleri ile önlem alınmasını öngörürler.
Günümüzde birçok ülke tarafından benimsenen “yönetimli dalgalanma” böyle bir sistemdir. Bu
uygulamalarda sabit kur sisteminden olmayan kur değişmeleri gerçekleştiği gibi, aynı zamanda
sabit kur sisteminde olan resmi rezerv değişmeleri meydana gelmektedir. Burada önemli nokta,
hükümet müdahalelerinin düzeyidir. Eğer müdahaleler azsa, söz konusu uygulama serbest
değişken kur sistemine yaklaşacak ve resmi rezervlerdeki değişmeler göreceli olarak düşük
olacaktır.
Bir ülkenin uluslararası rezervleri döviz, altın ve IMF kaynaklarından oluşmaktadır. Piyasa
müdahaleleri genellikle ABD doları ile yapılmaktadır. Eğer eldeki rezervler söz konusu
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müdahale için yeterli olmuyorsa, o taktirde IMF gibi finansman kuruluşlarından veya öteki
ülkelerden

borçlanma

yoluna

gidilebilmektedir.

Altın geleneksel olarak rezerv araçlardan biridir. Günümüzde birçok ülke halen dış
rezervlerinin oldukça büyük bölümünü altın cinsinden tutmaktadır. Ancak, günümüzde altının
bir uluslararası ödeme aracı rolü önemli derecede azaltılmıştır. Bu bağlamda altın için resmi
sabit fiyat uygulaması sona erdirilmiştir. Altın fiyatları da özel piyasalardaki arz ve talep
gelişmelerine

bırakılmıştır.

Altın bir rezerv aracı olmasının yanısıra, aynı zamanda bir sanayi hammaddesidir. Bu ikili işlevi
gereği altının ödemeler bilânçosuna kayıt edilmesinde özel bir durum söz konusu olmaktadır.
Bu konuda IMF ve birçok ülke tarafından benimsenen uygulamada, sanayide kullanım
amacıyla yapılan altın ithalatı ve ihracatı, mal ticareti statüsünde cari işlemler içinde
gösterilmektedir. Dış ödeme amacına bağlı altın işlemleri ise, resmi rezervler hesabında yer
almaktadır.
Ayrıca, belirtilmesi gerekir ki günümüzde altın hareketleri, sanayi amaçlı kullanılanlar hariç,
taşıma yoluyla gönderilme şeklinde olmamaktadır. Bunun yerine, güvenilirliği yüksek belirli
merkezlerde (Fort Knox, Londra, Paris, Bern) banka kasalarında muhafaza edilirler. Bu
muhafaza hizmetlerinin karşılığı olarak belirli bir ücret alınmaktadır. Bu altınların mülkiyeti
kağıt üzerine düşülen kayıtlarla ülkeden ülkeye, kişiden kişiye geçebilmektedir.

İstatistik Farklar (Net Hata Noksan Kalemi)

İstatistik Farklar (statistical discrepancy), ödemeler bilânçosu istatistiklerini muhasebe kayıtları
bağlamında denkleştirmek için kullanılırlar ve tek bir kalemden ibarettir. Bu kaleme bazen net
hatalar

ve

unutmalar

hesabı

da

denilmektedir.

Ödemeler bilançosunun otonom ve denkleştirici işlemlerin bakiyeleri ters yönlü olarak birbirine
eşit olmalıdır. Fakat, uygulamada çoğu zaman cari işlemlerle sermaye işlemlerinin
kaydedilişinde hata, eksik, gecikme ve unutma gibi nedenler dolayısıyla bu eşitlik
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kendiliğinden

sağlanamamaktadır.

İthalat ve ihracat ile ilgili bilgiler, doğal olarak mallar sınırdan geçerken ilgili kişiler tarafından
doldurulup Gümrük İdareleri’ne verilen mal bildirim formlarından öğrenilmektedir. Bu
formların düzenlenişi sırasında malların değer ve miktarıyla ilgili bilgiler yanlış yazılmış
olabilir. Bazı durumlarda ise ithalatçı veya ihracatçı bilerek yanlış bilgi verebilmektedir. Bunun
nedeni örneğin, kısıtlamalardan kurtulmak için malın değerinin, ihracat faturasında düşük
gösterilmiş

olabilmektedir.

Bazı işlemler de döviz piyasasında arz ve talebe yol açtıkları halde, ödemeler bilânçosuna
kaydedilmezler. Bu durum, özellikle mal ve sermaye kaçakçılığına bağlı olarak gerçekleşir.
Kaçakçılık (smuggling), resmi makamların bilgisi ve izni olmadan, yasa dışı olarak yapılan
ekonomik işlemlerdir. Bu durum gerçekleşmesinin sebebi, yasal ve idari engellerin aşılmasıdır,
yani

vergi

ödemeden

ülkeye

mal

sokmak

gibi.

Diğer bazı işlemlerin değeri ise tahmin yoluyla elde edilmeye çalışılır. Bunlardan biri örneğin
turizm gelirlerin belirlenmesinin anket yoluyla yapılmasıdır. Ayrıca ülkeler arası hediye
alışverişlerini (karşılıksız transferler) tam olarak tahmin etmek de oldukça zor olmaktadır.
Ayrıca dış ticaretin doğası gereği, malların taşınması sürecine bağlı olarak, malın fiilen ülkeye
girmesi ile bunun karşılığının olan ödemenin yapılması farklı bilânço dönemlerine gelmiş
olabilir. Örnek vermek gerekirse, kredili ihracatta malın bu yıl gönderilmesi ama ödemenin
gelecek yıla kalması durumu bu olaya güzel bir örnek oluşturur. Tersi durumda, önce paranın
ödenmesi ve malın gelişinin önümüzdeki yıla sarkması da olağan bir durumdur.
Bu ve benzeri nedenler dolayısıyla ödemeler bilânçosu kayıtlarından elde edilen otonom
işlemlerin net bakiyesi, denkleştirici işlemler hesabının bakiyesine (işareti ters yönde) tam
olarak eşit çıkmamaktadır. Bu aradaki farkı denkleştirmek için kullanılan tek kalem hesaba
“istatistik farklar” denilmektedir. İstatistik farklar yerine “net hatalar ve unutmalar” (net errors
and

omissions)

deyimi

de

kullanılmaktadır.

Bir dış açık veya dış fazla iki yoldan birisi ile belirlenebilir. Bu iki yoldan birincisi otonom
işlemlerinin bakiyesinin hesaplanması ile, diğeri ise resmi rezervler hesabının bakiyesi ile
yapılmaktadır. Eğer ödemeler bilânçosu kayıtlarında hiçbir hata eksik ve unutma olmasaydı, bu
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iki

yolla

da

bulunan

sonuçlar

birbirinin

aynısı

olacaktı.

Daha somut bir anlatım için formülleştirelim. Kolaylık olması için cari işlemlerle sermaye
hesabının tümünü otonom olarak, resmi rezerv hesabını da denkleştirici olarak kabul edelim.
Hiçbir eksik ve hatanın bulunmaması durumunda genel bir ödemeler bilânçosu dengesizliği
(B), cari işlemler bilânçosu (Bc) ile sermaye hesabı bilânçosunun (Bk) toplamından
oluşmaktadır. Formül olarak;
B = Bc + Bk = ΔR

Ülkelerin resmi rezerv değişmelerine (ΔR) ilişkin istatistikleri merkez bankası üzerinden
gerçekleştiği için oldukça güvenilir niteliktedir. Ancak cari işlemler bilânçosu (Bc) ve sermaye
bilânçosuna (Bk) ilişkin istatistikler bu derece güvenilir olmamaktadır. Bu bilânçolara çeşitli
ölçme ve kayıt hataları içerebilmektedir. Bu açıklamalar neticesinde görülüyor ki, eğer iki hesap
arasında fark mevcutsa, resmi rezervler bilânçosuna ait verileri, ödemeler dengesindeki açık
veya fazlaların değerlendirilmesinde kullanmak daha doğru olacaktır. Bu varsayım altında cari
işlemler bilânçosu ile sermaye hesabı bilânçosu toplamını, resmi rezervlerin bakiyesine
eşitlemek üzere tabloda çizgi üstüne bir kalem eklemek gereklidir. Bu da istatistik farklar hesabı
olmaktadır.
Örneğin yıl sonunda ödemeler bilânçosu düzenlemeleri yapılırken resmi rezervlerdeki
azalmanın 200 milyon $ (ΔR=+200) bulunduğunu varsayalım. Aynı zamanda cari işlemlerde
25 milyon $ tutarında bir açık (Bc=-25), sermaye bilânçosunda da 100 milyon $ bir açık (Bk=görülmekte

100)

olsun.

Sonuç olarak, otonom işlemlere göre hesaplanacak dış açık 125 milyon $ iken resmi rezervlere
göre

ise

açık

200

milyon

$’dır.

Üstteki varsayıma bağlı olarak resmi rezervleri daha doğru kabul edersek, gerçek açığın 200
milyon $ olduğunu düşünürüz. Bu amaçla dış ödemeler tablosunda dengeyi sağlamak adına,
çizgi üstü işlemlerine 75 milyon $’lık bir kayıt (istatistik farklar) eklemek gerekli görülecektir.
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Bu
200

durum;
=

25

+

100

+

X

X = 75 olmaktadır.

Eşitliğin iki yanındaki farklar bazen çok önemli boyutlara ulaşabilmektedir. Ayrıca çeşitli
ülkeler üzerine yapılan araştırmalar, sermaye hesabının cari işlemlere göre çok daha büyük
hatalar içerdiğini göstermektedir.

Dış Açık ve Dış Fazla
Dış ödemeler bilânçosu dengesizlikleri dış açık (deficit) veya dış fazla (surplus) şeklinde
kendini göstermektedir. Bu dengesizlikler bilânço dönemi içinde yapılan otonom ekonomik
işlemlerin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Otonom kalemler ekonomik ve ticari yaşamın
işleyişi ile kendiliğinden gerçekleşen işlemlerdir. Yani ihracat ithalat ve sermaye işlemleri gibi.
Ancak denkleştirici işlemler ise otonom işlemlerin yol açtığı dengesizliği gidermek amacıyla
yapılmaktadır. Bu durum nedeniyle, otonom işlemlere “açık yaratıcı” (gap-making) işlemler,
denkleştirici işlemlere ise “açık kapayıcı” (gap-filling) işlemler de denilmektedir.
Ödemeler bilânçosunun ana hesap gruplarına bu açıdan bakıldığında cari işlemler hesabı
otonom, sermaye işlemleri genel olarak otonom, resmi rezerv hesabı ise denkleştirici nitelik
taşımaktadır.
Örnek olarak, cari işlemlerde yer alan mal ve hizmet akımları; benzer malların iç ve dış fiyatları,
döviz kurları, iç ve dış gelir düzeyleri veya doğal kaynakların arzı gibi faktörlerin etkisine bağlı
olmaktadır. Sermaye hesabındaki doğrudan yabancı sermaye ve portföy yatırımları ise iç ve dış
gelir oranları ve risk düzeyleri gibi faktörlerden etkilenmektedir. Bunlar doğal olarak ekonomik
ve politik nedenlerle alakalı olmaktadır. Kısa süreli sermaye fonlarının bir bölümü de otonom
nitelikte olmakta ve faiz farklarından yararlanmak için mali merkezler arasında dolaşmaktadır.
Ancak, bu fonların diğer bir bölümü (örneğin satıcı ülkedeki ihracat finansman kuruluşunun
ithalatçıya

açtığı

kredi)

denkleştirici

nitelikte

taşıyabilmektedir.

Resmi rezervlerdeki artış veya azalışlar ise merkez bankasının piyasadaki döviz alım
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satımlarının bir sonucu olarak meydana gelmektedir. Bu döviz alım satımları bilindiği gibi dış
ödemelerdeki dengesizliklere bağlı döviz kurlarında oluşabilecek değişmeleri sınırlandırmak
amacına

yöneliktir.

Bu

niteliği

nedeniyle

denkleştirici

işlemdir.

Uluslararası ekonomik işlemler çok sayıda tüccar, işadamı ve yatırımcı kişi ve kuruluş
tarafından farklı nedenlerle yapılabilmektedir. Bu özellik nedeniyle, ödemeler bilânçosunun her
an dengede olmasını beklemek doğru olmaz. Yani şu an için dengede olduğu varsayılsa bile bu
farklı değişimlere bağlı olarak bunun böyle sürüp gitmeyeceği açıktır. Çünkü işlemlerin
yapılışını

etkileyen

faktörler

de

sabit

kalmamakta

sürekli

değişmektedir.

Toplam alacak ve borçlu işlemlerin net sonucu sıfır olmadıkça ödemeler bilânçosunda
dengesizlik var demektir. Bu hesaplamaların yapıldığı dönem sonlarında dünya genelinde
ödemeler dengesinin sağlanması oldukça az rastlanan, ama açık ve fazlanın çok sık rastlanan
bir

durumdur.

Teorik olarak bir dış açık veya fazlanın belirlenmesi oldukça kolaydır. Fakat uygulama
bağlamında bazı önemli sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu karışıklığın temeli işlemlerin otonom
ve denkleştirici niteliklerinin tam olarak ayrılamamasına dayanmaktadır. Bu ayrımın yapılması
işlemlerin hangi nedenlere dayalı yapıldığına bakılarak mümkün olabilmektedir, ve bu bilgilere
istatistiklerden

ulaşılamamaktadır.

Diğer taraftan söz konusu durum tamamen ümitsiz de değildir. Yazımızın başlangıcında
belirtildiği gibi belli hesap gruplarının genel nitelikleri konusunda bilgiler mevcuttur.
Belirsizlikler çok kısa süreli sermaye akımlarında kendini göstermektedir. Yani diğer
işlemlerde

böyle

bir

belirsizlik

yoktur.

Kısa süreli sermayenin bir kısmı otonom, bir kısmı ise denkleştiricidir. İstatistiki verilere
bakarak

bu

iki

kısım

arasında

bir

ayrım

yapabilmek

neredeyse

olanaksızdır.

İşlemlerin niteliğindeki bu farklılıklar nedeniyle dış ödemeler dengesi bağlamında farklı
kavramlar ortaya çıkmıştır. Bu alanda üç ayrı dış denge tanımı mevcuttur.
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Veri Kaynakları
Türkiye’nin ödemeler dengesi istatistikleri, IMF’nin tüm üye ülkeleri için tavsiye niteliğinde
öngördüğü uluslararası standart ve ilkelere dayanmaktadır. 1975 yılına kadar Maliye Bakanlığı
tarafından derlenen ödemeler dengesi istatistiklerini, 1975 yılından itibaren Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) derlemeye başlamıştır. 1975-1983 yılları için sadece ana
kalemler itibarıyla mevcut olan istatistikler, 1984-1991 yılları arasında yıllık olarak, 1992 yılı
verilerinden itibaren ise aylık olarak TCMB, İstatistik Genel Müdürlüğü, Ödemeler Dengesi
Müdürlüğü’nce yayımlanmaktadır.
Ödemeler dengesi istatistiklerinin başlıca kaynaklarını;
- TCMB ve Türkiye’de yerleşik bankaların dövizli işlem raporları,
- Türkiye’de yerleşik bankaların mizanları,
- TÜİK tarafından yayımlanan dış ticaret istatistikleri,
- TÜİK’ten sağlanan mal ticaretine ilişkin navlun ve sigorta gelir ve giderleri,
- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜİK, TCMB tarafından yürütülen anketler,
- Çeşitli kuruluşlardan doğrudan sağlanan hizmetlere ilişkin veriler,
- Yurtdışında yerleşik kişilerin portföy yatırımlarına ilişkin saklama hizmeti veren bankalardan
sağlanan stok veriler,
- Bankalar ve diğer sektörler tarafından yurtiçinde ihraç edilen borç senetleri ile İstanbul
Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)’nda gerçekleştirilen hisse senedi işlemlerine ilişkin
Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan sağlanan stok veriler,
- Doğrudan yatırım anketleri,
- Yazılı ve görsel basın
oluşturmaktadır.
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TCMB ve Türkiye’de yerleşik bankaların dövizli işlem kayıtları, işlem mahiyetlerine göre
belirlenen yaklaşık 600 istatistik kod esas alınarak aylık olarak elektronik ortamda
raporlanmaktadır.

Bu

kaynak,

çoğunlukla

Finans

Hesapları’nın

derlenmesinde

kullanılmaktadır.
Cari İşlemler Hesabı’nda yer alan önemli kalemlerin veri kaynağı TÜİK’tir. TÜİK tarafından
derlenen ihracat ve ithalat verileri dış ticaret rakamlarını oluşturmakta, ayrıca, ihracat ve
ithalatın ödeme şekillerinden ticari kredilerin belirlenmesinde yararlanılmaktadır. Mal
ticaretine ilişkin navlun ve sigorta bedelleri yine TÜİK tarafından aylık olarak yürütülen
çalışmadan sağlanmaktadır. Bavul ticareti ile turizm gelir ve giderleri TÜİK tarafından
uygulanan anketlerden elde edilmektedir.
Ülkemizde yayınlanan ödemeler dengesi istatistikleri ayrıntılı sunum kalemleri ile bu
kalemlerin derlenme yöntemleri aşağıda açıklanmaktadır. Ayrıntılı Sunum’da, standart
kalemlerde bulunmayan bazı kalemlere (Bavul Ticareti gibi) yer verilmiştir. Bu farklılaşma,
işlemin taşıdığı önem veya ülkeye özgü olması açısından ortaya çıkmaktadır ve benzer
uygulamalar diğer ülke örneklerinde de görülmektedir (Örneğin, petrol ihracatçısı ülkeler bu
kaleme ilişkin ayrıntıyı istatistiklerine yansıtmaktadır.).
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Giriş
Dış Ödemeler Bilançosu, geniş anlamıyla, bir ekonomide yerleşik kişilerin (Genel
Hükümet, Parasal Otorite, Bankalar, Diğer Sektörler), diğer ekonomilerde yerleşik kişiler
(yurtdışında yerleşikler) ile belli bir dönem içinde yapmış oldukları ekonomik işlemlerin
sistematik kayıtlarını elde etmek üzere hazırlanan istatistiki bir rapordur. Başlıca kalemleri Cari
İşlemler Hesabı, Sermaye Hesabı, Rezerv Hesabı ve Net Hata Noksan Kalemidir. Türkiye’nin
ödemeler dengesi istatistikleri, IMF’nin tüm üye ülkeleri için tavsiye niteliğinde öngördüğü
uluslararası standart ve ilkelere dayanmaktadır. Dış ödemeler bilânçosu dengesizlikleri dış açık
veya dış fazla şeklinde kendini göstermektedir. Bu dengesizlikler bilânço dönemi içinde yapılan
otonom ekonomik işlemlerin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Ödemeler bilânçosu
dengesizlikleri ile uygulanan döviz kuru politikası birbiriyle yakın ilişkiye sahiptir. Serbest
dalganan kur sisteminde, döviz arz ve talebi arasındaki denge, kur değişmeleri ile kendiliğinden
sağlanmaktadır. Bu sistemde resmi rezervlere gerek duyulmamaktadır. Sabit kur sistemlerinde
ise kur değişmelerine izin verilmediği için dış dengesizlikler oluşmakta ve bu da rezerv
değişmelerini (merkez bankası müdahaleleri) zorunlu hale getirmektedir. Dış ödeme
dengesizliklerini gidermeye yönelik olarak hükümetlerin aldıkları kararlara ve yaptıkları
uygulamalara “denkleştirme politikaları” denilmektedir. Ödemeler bilânçosunda meydana
gelen açıklara karşı ülkelerin izleyebilecekleri yollar, bu açıkları finanse etmek, baskı altına
almak veyahut tedavi edici önlemler olarak özetlenebilir.
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8.1. Ödemeler Bilançosu Ana Kalemleri
8.1.1. Resmi Rezervler Hesabı
Bu hesapta merkez bankasının döviz piyasasına yapmış olduğu müdahalelerin
sonucunda ülkenin uluslararası resmi rezervlerinde meydana gelen değişmeler
gösterilmektedir.
Piyasada döviz talebinin döviz arzını aştığı durumlarda, kur yükselecektir. Eğer kur
istikrarı sağlanması amaçlanıyorsa, bu kurun yükselişine karşı merkez bankası müdahalesi
gelecektir. Bu müdahale merkez bankasının döviz satışı gerçekleştirmesiyle vuku bulur. Sonuç
olarak, resmi rezervler eksilecektir.
Döviz arzının piyasadaki talebin üzerine çıkması durumlarında ise, kur düşüşünün
önlenmesi amacıyla merkez bankası piyasadan döviz satın alacaktır. Bu duruma bağlı olarak
söz konusu satın alınan dövizler resmi rezervlere eklenecektir.
Merkez bankasının yaptığı bu tarz işlemler, görüldüğü gibi ülkenin uluslararası
rezervlerinde değişmelere neden olmaktadır. Bu değişmelerin net sonucu ödemeler
bilânçosunun “resmi rezervler hesabı”nda gösterilmektedir.
Bir ülkenin uluslararası rezervleri; döviz (ileri sanayi ülkeleri paraları), altın ve IMF
kaynaklarından (SDR) oluşmaktadır.
Çoğu dünya ülkesin bakımından söz konusu rezervler içindeki en büyük oran döviz
rezervlerinde olmaktadır. Bu döviz rezervleri için en çok kullanılan para ise Amerikan dolarıdır.
(Geleneksel olarak ingiliz sterlini rezerv para olarak kullanılmıştır.)
Merkez bankaları döviz piyasasındaki alım-satımlar yaygın olarak Amerikan doları
üzerinden yapılmaktadır. Son zamanlarda Euro da bu amaçla kullanılmaya başlanmıştır.
Önceki yazılarımızda değindiğimiz gibi otonom işlemler yani ekonomik hayatın normal
işlemleri, ihracat ve ithalat gibi işleyişlerin sonucu olarak gerçekleşir. Kısacası, bu işlemler
bağımsız veya kendiliğinden yapılan işlemler olmaktadır. Cari işlemler ve çoğu sermaye
işlemleri bu türdendir. Bunlara ödemeler dengesi tablosunda çizgi üzerinde (above-the-line
transactions) yer almaktadır.
Diğer taraftan otonom olmayan, denkleştirici işlemlerin ortaya çıkış nedeni, ödemeler
bilânçosunun durumuna bağlı olmaktadır. Yani, eğer otonom gelirler ile otonom giderler
arasında bir dengesizlik söz konusu ise, denkleştirici işlemlerin gerçekleşmesinin yolu
açılmaktadır.
Resmi rezervler hesabındaki işlemler bu sözü edilen açık veya fazlalıkların bir sonucu
olarak gerçekleşmektedir. Kısacası, bu işlemler söz konusu dengesizlikleri gidermek için
yapılan denkleştirici işlemlerdir ve çizgi altında yer alırlar. (under-the-line transactions) Eğer

160

otonom işlemler grubunun alacaklı ve borçlu kısımları birbirine eşit olsaydı, resmi rezervlerde
herhangi bir değişmeye gerek duyulmayacaktı.
Muhasebe tekniği açısından resmi rezervlerle ilgili işlemlerin ödemeler bilânçosuna
kaydedilişi şu şekilde olmaktadır. Ülkenin resmi rezervlerde gerçekleşen azalma alacak işlemi,
resmi rezervlerdeki artma ise borç işlemi niteliğinde olmaktadır.

I. Kur Sistemi, Dış Ödeme Dengesizliği ve Rezerv Değişmeleri
Bilinmesi gerekir ki, dış ödemeler dengesizliği ile resmi rezervlerdeki değişme
arasındaki ilişkinin niteliği kur sistemine bağlı olmaktadır.
Sabit kur sisteminde amaç, döviz arz ve talep güçlerindeki bir değişme durumunda,
kurlarda ortaya çıkması muhtemel bir değişmenin tümüyle önlenmesi demektir. Bu ancak
merkez bankasının piyasada dış açık miktarında döviz satması ile gerçekleşir, aynı şekilde dış
fazla durumunda ise söz konusu miktar kadar döviz satın alınması şeklinde olacaktır.
Anlaşılıyor ki, resmi rezervlerde değişme (ΔR), dış dengesizliklerle aynı ölçüde
olmaktadır. Bu durum şöyle formülize edilebilir.
-B = + ΔR
Bu formülde dış açık (-B), rezervlerdeki bir azalışa (+ΔR) eşit olmaktadır.
+B = - ΔR
Burada ise dış fazla (+B), rezervlerdeki bir artışa (-ΔR) eşit olmaktadır.
Formüllerdeki rezerv artış ve azalışların ters işaretlerle gösterilmesi muhasebe
uygulamaları nedeniyle öyledir. Her iki eşitlikte de, dış dengesizlik ile rezerv değişmeleri eşit
olmakla birlikte, işaretler birbirinin tersi olmaktadır. Bunun nedeni, sabit kur sistemlerinde bir
dış açığın aynı miktarda rezerv azalışını, bir dış fazlanın ad aynı miktar rezerv artışını
getirmesidir.
Sabit kur sisteminin tam zıttı olan serbest dalgalanan kur sisteminde, döviz kurlarının
oluşumu arz ve talep güçlerinin işleyişine bırakılmıştır. Bu sebeple, piyasa üzerinde merkez
bankasının herhangi bir müdahalesi yoktur.
Özetle, serbest değişken kur sisteminde kurlar arz ve talebin etkisine göre şekillendiği
için, döviz rezervlerinde herhangi bir değişme olmayacaktır. Bu durum, yukardaki formül
açısından ΔR=0 (sıfır)’dır.
Gerçek hayatta bu iki zıt kutup olan sistemler arasında karma çeşitli uygulamalar
mevcuttur. Bunlar, bir yandan piyasa koşullarına göre kurlarda değişmeye izin verirken, diğer

161

yandan aşırı dalgalanmalar durumunda merkez bankası müdahaleleri ile önlem alınmasını
öngörürler.
Günümüzde birçok ülke tarafından benimsenen “yönetimli dalgalanma” böyle bir
sistemdir. Bu uygulamalarda sabit kur sisteminden olmayan kur değişmeleri gerçekleştiği gibi,
aynı zamanda sabit kur sisteminde olan resmi rezerv değişmeleri meydana gelmektedir. Burada
önemli nokta, hükümet müdahalelerinin düzeyidir. Eğer müdahaleler azsa, söz konusu
uygulama serbest değişken kur sistemine yaklaşacak ve resmi rezervlerdeki değişmeler göreceli
olarak düşük olacaktır.
Bir ülkenin uluslararası rezervleri döviz, altın ve IMF kaynaklarından oluşmaktadır.
Piyasa müdahaleleri genellikle ABD doları ile yapılmaktadır. Eğer eldeki rezervler söz konusu
müdahale için yeterli olmuyorsa, o taktirde IMF gibi finansman kuruluşlarından veya öteki
ülkelerden borçlanma yoluna gidilebilmektedir.
Altın geleneksel olarak rezerv araçlardan biridir. Günümüzde birçok ülke halen dış
rezervlerinin oldukça büyük bölümünü altın cinsinden tutmaktadır. Ancak, günümüzde altının
bir uluslararası ödeme aracı rolü önemli derecede azaltılmıştır. Bu bağlamda altın için resmi
sabit fiyat uygulaması sona erdirilmiştir. Altın fiyatları da özel piyasalardaki arz ve talep
gelişmelerine bırakılmıştır.
Altın bir rezerv aracı olmasının yanısıra, aynı zamanda bir sanayi hammaddesidir. Bu
ikili işlevi gereği altının ödemeler bilânçosuna kayıt edilmesinde özel bir durum söz konusu
olmaktadır.
Bu konuda IMF ve birçok ülke tarafından benimsenen uygulamada, sanayide kullanım
amacıyla yapılan altın ithalatı ve ihracatı, mal ticareti statüsünde cari işlemler içinde
gösterilmektedir. Dış ödeme amacına bağlı altın işlemleri ise, resmi rezervler hesabında yer
almaktadır.
Ayrıca, belirtilmesi gerekir ki günümüzde altın hareketleri, sanayi amaçlı kullanılanlar
hariç, taşıma yoluyla gönderilme şeklinde olmamaktadır. Bunun yerine, güvenilirliği yüksek
belirli merkezlerde (Fort Knox, Londra, Paris, Bern) banka kasalarında muhafaza edilirler. Bu
muhafaza hizmetlerinin karşılığı olarak belirli bir ücret alınmaktadır. Bu altınların mülkiyeti
kağıt üzerine düşülen kayıtlarla ülkeden ülkeye, kişiden kişiye geçebilmektedir.

8.1.2. İstatistik Farklar (Net Hata Noksan Kalemi)
İstatistik Farklar (statistical discrepancy), ödemeler bilânçosu istatistiklerini muhasebe
kayıtları bağlamında denkleştirmek için kullanılırlar ve tek bir kalemden ibarettir. Bu kaleme
bazen net hatalar ve unutmalar hesabı da denilmektedir.
Ödemeler bilançosunun otonom ve denkleştirici işlemlerin bakiyeleri ters yönlü olarak
birbirine eşit olmalıdır. Fakat, uygulamada çoğu zaman cari işlemlerle sermaye işlemlerinin
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kaydedilişinde hata, eksik, gecikme ve unutma gibi nedenler dolayısıyla bu eşitlik
kendiliğinden sağlanamamaktadır.
İthalat ve ihracat ile ilgili bilgiler, doğal olarak mallar sınırdan geçerken ilgili kişiler
tarafından doldurulup Gümrük İdareleri’ne verilen mal bildirim formlarından öğrenilmektedir.
Bu formların düzenlenişi sırasında malların değer ve miktarıyla ilgili bilgiler yanlış yazılmış
olabilir. Bazı durumlarda ise ithalatçı veya ihracatçı bilerek yanlış bilgi verebilmektedir. Bunun
nedeni örneğin, kısıtlamalardan kurtulmak için malın değerinin, ihracat faturasında düşük
gösterilmiş olabilmektedir.
Bazı işlemler de döviz piyasasında arz ve talebe yol açtıkları halde, ödemeler
bilânçosuna kaydedilmezler. Bu durum, özellikle mal ve sermaye kaçakçılığına bağlı olarak
gerçekleşir. Kaçakçılık (smuggling), resmi makamların bilgisi ve izni olmadan, yasa dışı olarak
yapılan ekonomik işlemlerdir. Bu durum gerçekleşmesinin sebebi, yasal ve idari engellerin
aşılmasıdır, yani vergi ödemeden ülkeye mal sokmak gibi.
Diğer bazı işlemlerin değeri ise tahmin yoluyla elde edilmeye çalışılır. Bunlardan biri
örneğin turizm gelirlerin belirlenmesinin anket yoluyla yapılmasıdır. Ayrıca ülkeler arası
hediye alışverişlerini (karşılıksız transferler) tam olarak tahmin etmek de oldukça zor
olmaktadır.
Ayrıca dış ticaretin doğası gereği, malların taşınması sürecine bağlı olarak, malın fiilen
ülkeye girmesi ile bunun karşılığının olan ödemenin yapılması farklı bilânço dönemlerine
gelmiş olabilir. Örnek vermek gerekirse, kredili ihracatta malın bu yıl gönderilmesi ama
ödemenin gelecek yıla kalması durumu bu olaya güzel bir örnek oluşturur. Tersi durumda, önce
paranın ödenmesi ve malın gelişinin önümüzdeki yıla sarkması da olağan bir durumdur.
Bu ve benzeri nedenler dolayısıyla ödemeler bilânçosu kayıtlarından elde edilen otonom
işlemlerin net bakiyesi, denkleştirici işlemler hesabının bakiyesine (işareti ters yönde) tam
olarak eşit çıkmamaktadır. Bu aradaki farkı denkleştirmek için kullanılan tek kalem hesaba
“istatistik farklar” denilmektedir. İstatistik farklar yerine “net hatalar ve unutmalar” (net errors
and omissions) deyimi de kullanılmaktadır.
Bir dış açık veya dış fazla iki yoldan birisi ile belirlenebilir. Bu iki yoldan birincisi
otonom işlemlerinin bakiyesinin hesaplanması ile, diğeri ise resmi rezervler hesabının bakiyesi
ile yapılmaktadır. Eğer ödemeler bilânçosu kayıtlarında hiçbir hata eksik ve unutma olmasaydı,
bu iki yolla da bulunan sonuçlar birbirinin aynısı olacaktı.
Daha somut bir anlatım için formülleştirelim. Kolaylık olması için cari işlemlerle
sermaye hesabının tümünü otonom olarak, resmi rezerv hesabını da denkleştirici olarak kabul
edelim.
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Hiçbir eksik ve hatanın bulunmaması durumunda genel bir ödemeler bilânçosu
dengesizliği (B), cari işlemler bilânçosu (Bc) ile sermaye hesabı bilânçosunun (Bk)
toplamından oluşmaktadır. Formül olarak:
B = Bc + Bk = ΔR
Ülkelerin resmi rezerv değişmelerine (ΔR) ilişkin istatistikleri merkez bankası
üzerinden gerçekleştiği için oldukça güvenilir niteliktedir. Ancak cari işlemler bilânçosu (Bc)
ve sermaye bilânçosuna (Bk) ilişkin istatistikler bu derece güvenilir olmamaktadır. Bu
bilânçolara çeşitli ölçme ve kayıt hataları içerebilmektedir. Bu açıklamalar neticesinde
görülüyor ki, eğer iki hesap arasında fark mevcutsa, resmi rezervler bilânçosuna ait verileri,
ödemeler dengesindeki açık veya fazlaların değerlendirilmesinde kullanmak daha doğru
olacaktır. Bu varsayım altında cari işlemler bilânçosu ile sermaye hesabı bilânçosu toplamını,
resmi rezervlerin bakiyesine eşitlemek üzere tabloda çizgi üstüne bir kalem eklemek gereklidir.
Bu da istatistik farklar hesabı olmaktadır.
Örneğin yıl sonunda ödemeler bilânçosu düzenlemeleri yapılırken resmi rezervlerdeki
azalmanın 200 milyon $ (ΔR=+200) bulunduğunu varsayalım. Aynı zamanda cari işlemlerde
25 milyon $ tutarında bir açık (Bc=-25), sermaye bilânçosunda da 100 milyon $ bir açık (Bk=100) görülmekte olsun.
Sonuç olarak, otonom işlemlere göre hesaplanacak dış açık 125 milyon $ iken resmi
rezervlere göre ise açık 200 milyon $’dır.
Üstteki varsayıma bağlı olarak resmi rezervleri daha doğru kabul edersek, gerçek açığın
200 milyon $ olduğunu düşünürüz. Bu amaçla dış ödemeler tablosunda dengeyi sağlamak
adına, çizgi üstü işlemlerine 75 milyon $’lık bir kayıt (istatistik farklar) eklemek gerekli
görülecektir.
Bu durum;
200 = 25 + 100 + X
X = 75 olmaktadır.
Eşitliğin iki yanındaki farklar bazen çok önemli boyutlara ulaşabilmektedir. Ayrıca
çeşitli ülkeler üzerine yapılan araştırmalar, sermaye hesabının cari işlemlere göre çok daha
büyük hatalar içerdiğini göstermektedir.

8.2. Veri Kaynakları
Türkiye’nin ödemeler dengesi istatistikleri, IMF’nin tüm üye ülkeleri için tavsiye
niteliğinde öngördüğü uluslararası standart ve ilkelere dayanmaktadır. 1975 yılına kadar Maliye
Bakanlığı tarafından derlenen ödemeler dengesi istatistiklerini, 1975 yılından itibaren Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) derlemeye başlamıştır. 1975-1983 yılları için sadece ana
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kalemler itibarıyla mevcut olan istatistikler, 1984-1991 yılları arasında yıllık olarak, 1992 yılı
verilerinden itibaren ise aylık olarak TCMB, İstatistik Genel Müdürlüğü, Ödemeler Dengesi
Müdürlüğü’nce yayımlanmaktadır.
Ödemeler dengesi istatistiklerinin başlıca kaynaklarını:
- TCMB ve Türkiye’de yerleşik bankaların dövizli işlem raporları
- Türkiye’de yerleşik bankaların mizanları
- TÜİK tarafından yayımlanan dış ticaret istatistikleri
- TÜİK’ten sağlanan mal ticaretine ilişkin navlun ve sigorta gelir ve giderleri
- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜİK, TCMB tarafından yürütülen anketler
- Çeşitli kuruluşlardan doğrudan sağlanan hizmetlere ilişkin veriler
- Yurtdışında yerleşik kişilerin portföy yatırımlarına ilişkin saklama hizmeti veren
bankalardan sağlanan stok veriler
- Bankalar ve diğer sektörler tarafından yurtiçinde ihraç edilen borç senetleri ile İstanbul
Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)’nda gerçekleştirilen hisse senedi işlemlerine ilişkin
Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan sağlanan stok veriler
- Doğrudan yatırım anketleri
- Yazılı ve görsel basın, oluşturmaktadır.

TCMB ve Türkiye’de yerleşik bankaların dövizli işlem kayıtları, işlem mahiyetlerine
göre belirlenen yaklaşık 600 istatistik kod esas alınarak aylık olarak elektronik ortamda
raporlanmaktadır. Bu kaynak, çoğunlukla Finans Hesapları’nın derlenmesinde
kullanılmaktadır.
Cari İşlemler Hesabı’nda yer alan önemli kalemlerin veri kaynağı TÜİK’tir. TÜİK
tarafından derlenen ihracat ve ithalat verileri dış ticaret rakamlarını oluşturmakta, ayrıca, ihracat
ve ithalatın ödeme şekillerinden ticari kredilerin belirlenmesinde yararlanılmaktadır. Mal
ticaretine ilişkin navlun ve sigorta bedelleri yine TÜİK tarafından aylık olarak yürütülen
çalışmadan sağlanmaktadır. Bavul ticareti ile turizm gelir ve giderleri TÜİK tarafından
uygulanan anketlerden elde edilmektedir.
Ülkemizde yayınlanan ödemeler dengesi istatistikleri ayrıntılı sunum kalemleri ile bu
kalemlerin derlenme yöntemleri aşağıda açıklanmaktadır. Ayrıntılı Sunum’da, standart
kalemlerde bulunmayan bazı kalemlere (Bavul Ticareti gibi) yer verilmiştir. Bu farklılaşma,
işlemin taşıdığı önem veya ülkeye özgü olması açısından ortaya çıkmaktadır ve benzer
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uygulamalar diğer ülke örneklerinde de görülmektedir (Örneğin, petrol ihracatçısı ülkeler bu
kaleme ilişkin ayrıntıyı istatistiklerine yansıtmaktadır).

1. Cari İşlemler Hesabı
a) Dış Ticaret Dengesi
Dış Ticaret Dengesi yurtiçinde yerleşik kişiler ile yurtdışında yerleşik kişiler arasında
gerçekleştirilen, gümrüklerden geçen mal ihracat ve ithalatını içermektedir. Dış ticaret verileri
için TÜİK tarafından yayımlanan “Özel Ticaret” sistemine göre saptanan dış ticaret
istatistikleri, uyarlama kalemi aracılığıyla, TÜİK’ten ayrıca temin edilen serbest bölge
verileriyle “Genel Ticaret” sistemine dönüştürülmektedir. Malların gümrükten geçişleri
sırasında kayıt altına alınması, kayıt zamanı açısından ödemeler dengesi istatistiklerinin
mülkiyet değişimi ilkesiyle de uyumlu olmaktadır.
TÜİK tarafından ihracat verileri f.o.b. (sigorta ve navlun hariç mal bedeli), ithalat
verileri ise c.i.f (sigorta ve navlun dahil mal bedeli) bazda, parasal olmayan altın ticaretini de
içermek üzere yayımlanmaktadır. İhracat ve ithalat rakamlarının içindeki altın verileri ve
ihracat rakamlarının içindeki limanlarda sağlanan yakıt ve kumanya verileri, “Uyarlama: Diğer
Mallar” kalemlerinde; c.i.f. olarak değerlendirilen ithalat rakamlarının içindeki navlun ve
sigorta ise “Uyarlama: Navlun ve Sigorta” kaleminde gösterilerek düşülmektedir. Böylece, altın
verileri ile limanlarda sağlanan mallar verileri ayrı bir yerde gösterilmek üzere sırasıyla “Parasal
Olmayan Altın” ve “Limanlarda Sağlanan Mallar” kalemlerine aktarılmakta; c.i.f. değerde
yayınlanan ithalat verileri ise f.o.b. değere dönüştürülerek sadece mal bedelini yansıtmaktadır.
Ayrıca, geçici ithalat kapsamında “Finansal Kiralama” yoluyla yapılan ithalat bedelleri
Finansal Hesaplar altında “Diğer Yatırımlar / Yükümlülükler / Krediler / Diğer Sektörler”
kalemine kredi kullanımı olarak ilave edilmektedir.
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra kurulan ülkelerden ve Doğu Avrupa
ülkelerinden gelen yabancı ziyaretçilerin yurtdışında satmak üzere ülkemizden satın aldıkları
ve yolcu beraberi olarak tanımlanan mallar dış ticaret istatistikleri içinde yer almamaktadır.
Türkiye için önemli bir döviz kaynağı haline gelen ve “Bavul Ticareti” olarak adlandırılan bu
ihracatın değeri, TÜİK tarafından bavul ticaretini yapan kişilerin çıkış yaptığı kara, hava ve
deniz gümrük kapılarında, üçer aylık dönemlerde gerçekleştirilen “Bavul Ticareti Anketi”
yoluyla saptanmaktadır.
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b) Hizmetler Dengesi
i) Taşımacılık
Taşımacılık, mal ticaretine ilişkin taşımacılık verilerini içeren “Navlun” kalemi ile
uluslararası yolcu ve bagaj taşımacılık işlemlerini içeren “Diğer Taşımacılık” kaleminden
oluşmaktadır.
Navlun hizmeti bir ekonomide yerleşik kişiler tarafından verildiği gibi yurtdışında
yerleşik kişiler tarafından da sağlanabilmektedir. Ancak, ödemeler dengesi istatistiklerinde yer
alan navlun hizmetlerinde, ihracat malları için yurtiçinde yerleşik kişilerce gerçekleştirilen
taşıma bedelleri gelir olarak; ithalat mallarında ise yurtdışında yerleşik kişilerce gerçekleştirilen
taşıma bedelleri gider olarak kaydedilir. Söz konusu veriler, TÜİK tarafından aylık olarak
yapılan çalışmayla gümrük beyanname formlarıyla birlikte düzenlenen faturalardan elde edilen
bilgiler çerçevesinde hesaplanmaktadır.
Diğer taşımacılık kalemi ise ulaştırma ve taşımacılık şirketlerinden sağlanan bilgilerden
elde edilmektedir.

ii) Turizm
Turizm gelirleri, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜİK ve TCMB’nin ortak çalışması
kapsamında, TÜİK tarafından yürütülen “Çıkış Yapan Ziyaretçiler Anketi”nden elde
edilmektedir. Anket çalışmasında ülkemizi ziyaret ederek yurtdışına çıkış yapan yabancılar ile
ödemeler dengesi metodolojisi çerçevesinde yurtdışında yerleşik sayılan vatandaşlarımızın
ülkemizde yaptıkları turizm harcamalarının saptanması amaçlanmaktadır.
Anket, çıkış yollarına göre hudut kapılarında, milliyet bazında üçer aylık dönemleri
kapsayacak şekilde, yılda dört dönem yapılmaktadır. Turizm gelirleri; yabancı ziyaretçiler için
milliyet bazında, geceleme yapanlar ile günübirlikçiler ayrımlarına göre ve turla gelenlerin tura
ödedikleri bedellerin Türkiye’de kalan kısımları da değerlendirilerek elde edilen ortalama
harcamaların; ilgili döneme ait Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarından sağlanan kişi
sayılarıyla genişletilmesi ile hesaplanmaktadır.
Aynı şekilde, yurtdışında yerleşik vatandaşlarımızın anketten elde edilen ortalama
harcamaları, kişi sayısının saptanması için gerçekleştirilen anket sonuçları ile
genişletilmektedir.
Turizm giderleri ise yine TÜİK tarafından yürütülmekte olan “Vatandaş Giriş Anketi”
sonuçlarından elde edilmektedir. Üçer aylık dönemler itibariyle yapılan anket çalışmasında,
yurtdışı ülkeleri ziyaret edip ülkemize giriş yapan yurtiçinde yerleşik kişilerin yurtdışında
yaptıkları harcamaların saptanması amaçlanmaktadır.
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iii) İnşaat Hizmetleri
Yurtiçinde yerleşik inşaat şirketlerinin yurtdışında gerçekleştirdikleri
hizmetlerine ilişkin gelirler banka raporlarından elde edilmektedir.

inşaat

iv) Sigorta Hizmetleri
Navlun sigortası dışında yurtdışında yerleşik kişilerle gerçekleştirilen diğer sigorta ve
reasürans işlemlerine ilişkin veriler, Türkiye’de yerleşik sigorta ve reasürans şirketlerinden
doğrudan elde edilmektedir. Navlun sigortası ise - yine navlun hesaplamasında olduğu gibi TÜİK tarafından aylık olarak yapılan çalışmayla gümrük beyanname formlarıyla birlikte
düzenlenen faturalardan elde edilen bilgiler çerçevesinde hesaplanmaktadır.

v) Finansal Hizmetler
Finansal hizmetler yerleşikler ile yerleşik olmayanlar arasında gerçekleştirilen,
sigortacılık kuruluşları ve emeklilik fonları hariç finansal aracılık ve yardımcı hizmetleri
kapsamaktadır. Yurtiçinde yerleşik bankaların finansal hizmet işlemleri nedeniyle yurtdışında
yerleşik kişilerden aldığı veya ödediği komisyon ve benzeri gelir ve giderler bu kalemde yer
almaktadır. Veriler banka raporlarından elde edilmektedir.

vi) Diğer Ticari Hizmetler
Yurtdışında yerleşik kişilerle gerçekleştirilen mal ticareti nedeniyle sağlanan veya
ödenen komisyon ve benzeri gelir ve giderler bu kaleme kaydedilmektedir. Veriler banka
raporlarından elde edilmektedir. Ek olarak, “Hukuk Hizmetleri” gelir kalemi yurtdışı
yerleşiklere hukuk hizmeti veren firmalardan elde edilmektedir.

vii) Resmi Hizmetler
Diplomatik, hükümet dış teşkilat hizmet gelir ve giderleri bu kalemde yer almaktadır.
Elçilikler ve Konsolosluklar’a ilişkin veriler idari kayıtlardan, diğer veriler ise TCMB ve banka
raporlarından elde edilmektedir.
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viii) Diğer Hizmetler
Yukarıda sayılanlar dışındaki hizmet gelir ve giderleri bu kaleme kaydedilmektedir.
Bunlar arasında posta ve kurye, telekomünikasyon, haber ajansı hizmetleri, telif hakkı ve lisans
ücretleri, imtiyaz haklarına ilişkin hizmetler yer almaktadır. Telekomünikasyon ve haber
ajansları hizmetleri verileri ile posta ve kurye hizmetleri verileri ilgili şirketlerden, diğer veriler
ise TCMB ve banka raporlarından elde edilmektedir.

c) Gelir Dengesi
i) Ücret Ödemeleri
Türkiye’de çalışmakta olan yabancıların elde ettikleri ücretler kaydedilmektedir. Ücret
ödemeleri verisi, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışma izni verilen
yabancı sayısı esas alınarak hesaplanmaktadır.

ii) Yatırım Geliri
Doğrudan Yatırımlar: Bu kaleme yurtdışında yapılan doğrudan yatırımlardan elde
edilen kârlar “Gelir” olarak, yurtiçinde yapılan doğrudan yatırımlar nedeniyle yurtdışına
yapılan kâr transferleri “Gider” olarak kaydedilmektedir. “Gider” kaleminde dağıtılan kârların
yanı sıra, kârın sermayeye katılımı da yer almaktadır. Dağıtılan kârlar banka raporlarından;
yeniden yatırıma dönüştürülen kârlar ise yıllık olarak yapılan “Doğrudan Yatırım Anketi”nden
elde edilmektedir.
Portföy Yatırımları: Portföy yatırım geliri, doğrudan yatırım amacı dışında
gerçekleştirilen hisse ile tahvil ve bono şeklindeki borç senetleri yatırımlarının gelirlerinden
oluşmaktadır. TCMB, bankalar ve diğer sektörlerin sahip oldukları menkul kıymetlere ilişkin
faiz gelirleri ile Hazine Müsteşarlığı, bankalar ve diğer sektörlerin yurtdışında ihraç ettikleri
menkul kıymetlere ilişkin faiz giderleri bu kaleme kaydedilmektedir. Bu veriler, TCMB ve
banka raporlarından elde edilmektedir.
Diğer Yatırımlar: Mevduat, kredi ve ticari kredilere ait faiz gelir ve giderleridir. Veri
kaynağı, TCMB ve bankaların ayrıntılı raporlarıdır.

d) Cari Transferler
“Cari Transferler”, “Genel Hükümet” ve “Diğer Sektörler” kalemlerinden oluşmaktadır.
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i) Genel Hükümet
Ülkelerarası hibeler, yabancı ve Türk elçilik ve konsoloslukların yaptıkları işlemler
nedeniyle sağladıkları gelirler, yurtdışında yerleşik vatandaşlarımızın bedelli askerlik için
ödediği tutarlar izlenmektedir. Bu veriler, TCMB ve banka raporlarından elde edilmektedir.

ii) Diğer Sektörler
İşçi Gelirleri: Yurtdışında yerleşik vatandaşlar tarafından Türkiye’deki bankalar
aracılığıyla yakınlarına havale olarak gönderilen Türk lirası karşılığı alışı yapılan tutarlardan
oluşmaktadır. Bankalar nezdindeki hesaplarına gönderdikleri tutarlar ise “Finans
Hesapları/Diğer Yatırımlar/Yükümlülükler/” altında “Mevduatlar” kalemine kaydedilmektedir.
Bu veriler banka raporlarından elde edilmektedir.
Diğer Transferler: Sigorta hizmetlerine kaydedilen sigorta işlemlerinden elde edilen
prim ve tazminatlar ile ödenen prim ve tazminatların netleştirilmesinden oluşan veriler bu
kaleme kaydedilmektedir.

2. Sermaye ve Finans Hesapları
a) Sermaye Hesabı
i) Göçmen Transferleri
Bir başka ülkeden ülkemize göç eden kişilerin yurtdışındaki varlıklarının ülkemize
aktarımına ilişkin tutarlarını içermektedir. Veri kaynağı olarak resmi kayıtlar kullanılmaktadır.

ii) Üretilmeyen ve Finansal Olmayan Varlıklar
Kara parçası gibi maddi varlıklar ile imtiyaz, telif, ticari marka ve kira, lisans gibi
transfer edilebilir sözleşmeler gibi maddi olmayan varlıklar kaydedilmektedir. Veri kaynağı
Türkiye’deki spor kulüplerinden alınan ve bonservis bedelleri için yurtdışından elde edilen gelir
ve yurtdışına ödenen gider rakamlarını içeren raporlardır.
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b) Finans Hesapları
i) Doğrudan Yatırımlar
Bir ekonomide yerleşik bir kuruluşun bir başka ekonomide yerleşik bir şirkette uzun
vadeli ve kalıcı yatırım yapmak, yönetiminde söz sahibi olmak amacıyla, şirket hisselerinin
yüzde 10’unu aşan miktarda yaptığı yatırımlardır.

Yurtdışında Doğrudan Yatırımlar:
Yurtiçinde yerleşik kişilerin, yurtdışında yerleşik bir şirket kurmak, kurulmuş bir şirkete
ortak olmak, şube açmak yoluyla doğrudan yatırım amacıyla yaptıkları yatırımlar ile bu
yatırımların tasfiyesi ve yurtdışında gayrimenkul alımları bu kalemde izlenmektedir. Bu veriler
işlem bazında, yatırımın yapıldığı ülke, sektör ve kuruluş bilgilerini de içerir şekilde banka
raporlarından elde edilmektedir.

Yurtiçinde Doğrudan Yatırımlar:
Sermaye: Yurtdışında yerleşik kişilerin, Türkiye’de yerleşik bir şirket kurmak,
kurulmuş bir şirkete ortak olmak, şube açmak yoluyla doğrudan yatırım amacıyla Türkiye’ye
getirdikleri sermaye tutarları ile kârların sermayeye katılımı “Sermaye” kalemini
oluşturmaktadır. Bu veriler; banka raporları, “Doğrudan Yatırım Anketi”, Hazine Müsteşarlığı
kayıtlarından sağlanan nakdi ve ayni sermayeye ilişkin aylık veriler ile İMKB Günlük
Bültenleri ve basına yansıyan haberlerden yararlanılarak derlenmektedir.
Diğer Sermaye: Doğrudan yatırım yapan kuruluşun yatırım yaptığı kuruluşa sağladığı
kredilerin kullanımları ile geri ödemelerinden oluşmaktadır. Veri kaynağı, özel sektörün
yurtdışından kullandığı kredilerin kredi bazında ayrıntısına ilişkin banka raporlarıdır.
Gayrimenkul: Yurtdışında yerleşik kişilerin Türkiye’de alım satımını yaptıkları
gayrimenkul bedellerini göstermektedir. Veri kaynağı, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün,
alım satımı yapılan gayrimenkullerin ülke ayrımında sayılarına ilişkin kayıtları ile TÜİK
tarafından gerçekleştirilen “Çıkış Yapan Ziyaretçiler Anketi” çerçevesinde hesaplanan birim
fiyatlardır.

ii) Portföy Yatırımları
Portföy yatırımları bileşenleri, yabancı sermaye yatırımları ve rezerv varlıklar kapsamı
dışındaki hisse senetleri ve borç senetleridir.

171

Varlıklar: Yerleşik kişilerin yurtdışı piyasalarda alım satımını yaptıkları menkul
kıymetleri kapsamaktadır. Verilere, alım vaadiyle satım işlemleri ile yurtiçinde yerleşik
kişilerin (örneğin Hazine Müsteşarlığı) yurtdışı piyasalarda ihraç ettiği menkul kıymetlerden
alım ve satımları dahildir. Sektörel ayrımı da yapılan bu verinin kaynağı banka raporlarıdır.
Yükümlülükler: Yurtdışında yerleşik kişilerin İMKB’de alım satımını yaptıkları hisse
senetleri ile yurtiçinde yerleşik kişilerce yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda yapılan tahvil ihraçları
(örneğin Hazine Müsteşarlığı, bankalar ve diğer sektörlerin yurtdışında yaptıkları tahvil
ihraçları ile yurtiçinde yaptıkları tahvil ihraçlarından yurtdışı yerleşiklerin satın aldıkları net
tutarlar) ile ilgili menkul kıymet işlemleri bu kalemde izlenmektedir. Yurtdışında
gerçekleştirilen tahvil ihraçlarının veri kaynağı TCMB ve banka raporlarıdır. Banka ve diğer
sektör tarafından yurtiçinde ihraç edilen borç senetleri ile İMKB’de gerçekleştirilen hisse
senedi işlemlerinin veri kaynağı Merkezi Kayıt Kuruluşu’dur ve menkul kıymet bazında, stok
değer değişimlerinin kur ve fiyat değişimlerinden arındırılması yoluyla hesaplanmaktadır. Öte
yandan, DİBS verileri saklama hizmeti veren bankaların raporlarından sağlanmakta ve yine
menkul kıymet bazında, stok değer değişimlerinin kur ve fiyat değişimlerinden arındırılması
yoluyla hesaplanmaktadır.

iii) Diğer Yatırımlar
Diğer yatırımlar; doğrudan yatırım, portföy yatırımları ya da rezerv varlık dışında kalan
tüm finansal işlemleri içermektedir.
Varlıklar: Yurtiçinde yerleşik kişilerin yurtdışında yerleşik kişilere açtığı ticari ve nakit
krediler, bankaların yurtdışı muhabirleri nezdindeki döviz ve Türk Lirası varlıkları bu kalemde
izlenmektedir.
Ticari Krediler: Yurtiçinde yerleşik ihracatçıların yurtdışında yerleşik ithalatçılara
yaptıkları vadeli mal satışları (Verilen Kredi) ile bu satışların vadelerinde tahsil edilen
bedellerinden oluşmaktadır. Verilen krediler için veri kaynağı; TÜİK tarafından derlenen
ihracatın vadeli ödeme şekilleridir. Geri ödemeler; ödeme vadelerine ilişkin olarak ihracatçı
firmalarla gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre belirlenen vadelerde, hareketli ortalamalar
yoluyla hesaplanmaktadır.
Krediler: TCMB ile bankaların yurtdışına açtıkları krediler ile bankaların muhabir
ilişkileri olmayan bankalara yaptıkları plasmanlardan oluşmaktadır. Veri kaynağı TCMB ve
banka raporlarıdır.
Efektif ve Mevduatlar: TCMB haricindeki bankaların yurtdışı muhabirleri nezdindeki
döviz ve Türk lirası hesaplarındaki değişimlerini göstermektedir. Döviz hesaplarındaki
değişim, gerek yurtdışında yerleşik gerek yurtiçinde yerleşik kişilerle döviz üzerinden
gerçekleştirilen işlemlerin tümünü yansıtmaktadır. Ayrıca, yurtiçinde yerleşik kişilerin
yurtdışındaki mevduat varlıkları da bu kalem altında gösterilmektedir. Bankaların döviz
varlıkları için veri kaynağı banka raporları, bankaların yurtdışı Türk lirası mevduatları için
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banka mizanları ve yurtiçinde yerleşik bankacılık dışı kesimin yurtdışındaki mevduatları için
Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for International Settlements, BIS) istatistikleridir. Söz
konusu kesimin yurtdışı mevduatlarındaki değişim “Diğer Yatırımlar/Varlıklar/Efektif ve
Mevduat/Diğer Sektörler” kalemi altında gösterilmektedir.
Diğer Varlıklar: Yabancı para üzerinden nakit alışverişin yoğun olarak yapıldığı bavul
ticareti nedeniyle, yurtiçinde yerleşik kişilerin kasalarında bulundurdukları bankacılık sistemi
kayıtlarına girmeyen tutarlardır. 2004 yılından itibaren sıfır kabul edilen bu verinin geçmiş
yıllar için kaynağı bavul ticareti nedeniyle yapılan araştırmalardır. “Diğer Varlıklar” altında yer
alan “Genel Hükümet” kalemine uluslararası kuruluşlara katkı payı ve sermaye katılımı olarak
gönderilen bedeller kaydedilmektedir.
Yükümlülükler: Yurtiçinde yerleşik kişilerin yurtdışında yerleşik kişilerden sağladıkları
ticari ve nakit krediler ile TCMB ve bankalar nezdinde yurtdışı yerleşik kişiler adına açılan
döviz hesapları bu kalemde izlenmektedir.
Ticari Krediler: Yurtdışında yerleşik ihracatçıların yurtiçinde yerleşik ithalatçılara
yaptıkları mal satışları (kullanılan kredi) ile bu satışların vadelerinde yapılan ödemelerini (kredi
ödemesini) içermektedir. Veri kaynağı, kullanımlar için; TÜİK tarafından derlenen mal
mukabili ödeme şekline göre ithalat tutarı ile bankalar raporlarından elde edilen diğer vadeli
ödeme şekillerine göre ithalattır. Geri ödemeler, sırasıyla ithalatçı firmalar nezdinde ödeme
vadelerine ilişkin olarak gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre belirlenen vadelerde, hareketli
ortalamalar yoluyla yapılan hesaplamalar ile banka raporlarıdır.
Krediler: Yurtiçinde yerleşik kişilerin yurtdışında yerleşik kişilerden sağladığı nakit
kredilerin (IMF tarafından sağlananlar dahil) borçlu sektörlere ve vadelerine göre dağılımını
göstermektedir. Veri kaynağı TCMB ve banka raporlarıdır. Ayrıca, yurtdışından sağlanan kısa
vadeli krediler ile özel sektör tarafından sağlanan uzun vadeli ticari ve nakit krediler, banka
raporlarından işlem bazında ayrıntılı olarak takip edilmekte ve dış borç istatistiklerine stok veri
üretilmektedir.
Mevduatlar: Yurtdışında yerleşik kişilerin TCMB ve bankalar nezdindeki mevduatları
bu kalemde yer almaktadır. TCMB nezdindeki mevduatlar, yurtdışında yerleşik
vatandaşlarımıza ait Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları ile Süper Döviz Hesaplarının
değişimlerinden oluşmakta; bankalardaki mevduatlar ise yurtdışında yerleşik kişi ve kuruluşlar
ile bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden mevduatlarına ilişkin değişimi
yansıtmaktadır. Veri kaynakları, TCMB ve banka raporları ile banka mizanlarıdır.
“Finansal Kiralama” yoluyla yapılan ithalat bedelleri Finansal Hesaplar altında “Diğer
Yatırımlar / Yükümlülükler / Krediler / Diğer Sektör” kalemine kredi kullanımı olarak ilave
edilmektedir.
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iv) Rezerv Varlıklar
Uluslararası Para Fonu Nezdindeki Varlıklar: IMF nezdindeki rezerv varlıklardaki
değişimi yansıtmaktadır. Veri kaynağı TCMB raporlarıdır.
Resmi Rezervler: TCMB yurtdışı muhabir mevcutlarındaki değişim ile portföy yönetimi
amacıyla alım satımını yaptığı menkul kıymetlerden oluşmaktadır. Rezervlerdeki değişim,
yurtdışında ve yurtiçinde yerleşik kişilerle döviz üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin tümünü
yansıtmaktadır. Veri kaynağı TCMB raporlarıdır. IMF tarafından Ağustos ve Eylül aylarında
üye ülkelere, Fon’daki kotalarına paralel olarak SDR tahsisatı yapılmış ve buna göre Türkiye’ye
tahsis edilen SDR karşılığı ABD doları, ödemeler dengesi istatistiklerinde IMF Ödemeler
Dengesi El Kitabı’nın altıncı versiyonu uyarınca “Finans Hesapları” altında “Diğer Yatırımlar
/ Diğer Yükümlülükler” ve “Rezerv Varlıklar / Resmi Rezervler / Döviz Varlıkları” kalemlerine
kaydedilmiştir.

8.3. Dış Açık ve Dış Fazla
Dış ödemeler bilânçosu dengesizlikleri dış açık (deficit) veya dış fazla (surplus) şeklinde
kendini göstermektedir. Bu dengesizlikler bilânço dönemi içinde yapılan otonom ekonomik
işlemlerin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Otonom kalemler ekonomik ve ticari yaşamın
işleyişi ile kendiliğinden gerçekleşen işlemlerdir. Yani ihracat ithalat ve sermaye işlemleri gibi.
Ancak denkleştirici işlemler ise otonom işlemlerin yol açtığı dengesizliği gidermek amacıyla
yapılmaktadır. Bu durum nedeniyle, otonom işlemlere “açık yaratıcı” (gap-making) işlemler,
denkleştirici işlemlere ise “açık kapayıcı” (gap-filling) işlemler de denilmektedir.
Ödemeler bilânçosunun ana hesap gruplarına bu açıdan bakıldığında cari işlemler hesabı
otonom, sermaye işlemleri genel olarak otonom, resmi rezerv hesabı ise denkleştirici nitelik
taşımaktadır.
Örnek olarak, cari işlemlerde yer alan mal ve hizmet akımları; benzer malların iç ve dış
fiyatları, döviz kurları, iç ve dış gelir düzeyleri veya doğal kaynakların arzı gibi faktörlerin
etkisine bağlı olmaktadır. Sermaye hesabındaki doğrudan yabancı sermaye ve portföy
yatırımları ise iç ve dış gelir oranları ve risk düzeyleri gibi faktörlerden etkilenmektedir. Bunlar
doğal olarak ekonomik ve politik nedenlerle alakalı olmaktadır. Kısa süreli sermaye fonlarının
bir bölümü de otonom nitelikte olmakta ve faiz farklarından yararlanmak için mali merkezler
arasında dolaşmaktadır. Ancak, bu fonların diğer bir bölümü (örneğin satıcı ülkedeki ihracat
finansman kuruluşunun ithalatçıya açtığı kredi) denkleştirici nitelikte taşıyabilmektedir.
Resmi rezervlerdeki artış veya azalışlar ise merkez bankasının piyasadaki döviz alım
satımlarının bir sonucu olarak meydana gelmektedir. Bu döviz alım satımları bilindiği gibi dış
ödemelerdeki dengesizliklere bağlı döviz kurlarında oluşabilecek değişmeleri sınırlandırmak
amacına yöneliktir. Bu niteliği nedeniyle denkleştirici işlemdir.
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Uluslararası ekonomik işlemler çok sayıda tüccar, işadamı ve yatırımcı kişi ve kuruluş
tarafından farklı nedenlerle yapılabilmektedir. Bu özellik nedeniyle, ödemeler bilânçosunun her
an dengede olmasını beklemek doğru olmaz. Yani şu an için dengede olduğu varsayılsa bile bu
farklı değişimlere bağlı olarak bunun böyle sürüp gitmeyeceği açıktır. Çünkü işlemlerin
yapılışını etkileyen faktörler de sabit kalmamakta sürekli değişmektedir.
Toplam alacak ve borçlu işlemlerin net sonucu sıfır olmadıkça ödemeler bilânçosunda
dengesizlik var demektir. Bu hesaplamaların yapıldığı dönem sonlarında dünya genelinde
ödemeler dengesinin sağlanması oldukça az rastlanan, ama açık ve fazlanın çok sık rastlanan
bir durumdur.
Teorik olarak bir dış açık veya fazlanın belirlenmesi oldukça kolaydır. Fakat uygulama
bağlamında bazı önemli sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu karışıklığın temeli işlemlerin otonom
ve denkleştirici niteliklerinin tam olarak ayrılamamasına dayanmaktadır. Bu ayrımın yapılması
işlemlerin hangi nedenlere dayalı yapıldığına bakılarak mümkün olabilmektedir, ve bu bilgilere
istatistiklerden ulaşılamamaktadır.
Diğer taraftan söz konusu durum tamamen ümitsiz de değildir. Yazımızın başlangıcında
belirtildiği gibi belli hesap gruplarının genel nitelikleri konusunda bilgiler mevcuttur.
Belirsizlikler çok kısa süreli sermaye akımlarında kendini göstermektedir. Yani diğer
işlemlerde böyle bir belirsizlik yoktur.
Kısa süreli sermayenin bir kısmı otonom, bir kısmı ise denkleştiricidir. İstatistiki
verilere bakarak bu iki kısım arasında bir ayrım yapabilmek neredeyse olanaksızdır.
İşlemlerin niteliğindeki bu farklılıklar nedeniyle dış ödemeler dengesi bağlamında farklı
kavramlar ortaya çıkmıştır. Bu alanda üç ayrı dış denge tanımı mevcuttur.

8.4. Dış Ödeme Açıklarının Nedenleri
Ödemeler bilânçosu dengesizlikleri ile uygulanan döviz kuru politikası birbiriyle yakın
ilişkiye sahiptir. Serbest dalganan kur sisteminde, döviz arz ve talebi arasındaki denge, kur
değişmeleri ile kendiliğinden sağlanmaktadır. Bu sistemde resmi rezervlere gerek
duyulmamaktadır. Sabit kur sistemlerinde ise kur değişmelerine izin verilmediği için dış
dengesizlikler oluşmakta ve bu da rezerv değişmelerini (merkez bankası müdahaleleri) zorunlu
hale getirmektedir.
Bu genel açıklamalar doğru olmakla birlikte, bazı düzeltmelere ihtiyaç vardır. Temel
neden, ödemeler bilânçosu ile döviz piyasasının tam olarak birbiriyle uyumlu olmaması
gerçeğidir. Mesela ülkenin dış ekonomik ilişkileri arasında yer alan bir grup işlem, bir döviz
giriş ve çıkışı ile ilgili olmamasına rağmen ödemeler bilânçosuna kaydedilirler. Takas, kliring,
hediyelik eşya alışverişi gibi. Neticesinde ülkenin döviz piyasası gerçekte dengede olsa bile,
böyle durumlara bağlı olarak dengesiz görülebilmektedir.
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Ayrıca dış dengesizliğin kur değişmeleriyle tam olarak giderilebilmesi olanağını
sınırlayan bazı nedenler mevcuttur. Bu durum da kısa ve uzun dönem farklılığıyla ilgilidir. Kur
değişmeleri yalnızca yeterli bir uzun dönemde arz ve talep değişmelerini uyararak dış
dengesizliği giderebilecek etki doğurabilir. Fakat, daha kısa dönemlerde bu mümkün
olmamaktadır. Döviz arz ve talebinin kurlara karşı esnekliğinin düşük olduğu bu durumlarda
varolan bir dengesizlik uzun süre ortadan kalkmayabilir.
Görüldüğü gibi sadece kur değişmeleriyle dış dengenin sağlanması bağlamında bazı
kavramsal sorunlar mevcuttur. Ayrıca uygulama açısından da sorunlar vardır. Çünkü, hemen
hemen hiçbir ülkede tümüyle serbest piyasanın işleyişine bırakılan bir kur sistemi
bulunmamaktadır. Bazı ülkeler sabit kur sistemi uygulamaktadır. Bu ülkeler ulusal paralarını
ya bir başka ülkenin parasına ya da bir para sepetine bağlamışlardır. Bazı ülkelerde ise, kurlar
görüntüde piyasa işleyişine bırakılmış olsa bile, merkez bankası müdahaleleri ile kurlarda
istikrar sağlanmaya çalışılır. (yönetimli dalgalanma sistemi) Bu tarz istikrarlı kur uygulamaları,
bir çeşit sabit kur uygulaması gibidir ve bu sistemlerde de dış dengenin sağlanması ekonomi
politikasının temel hedeflerinden biri olmaktadır.
Yazımızın bu bölümünden itibaren açıklamalar bu doğrultuda yani sabit veya istikrarlı
kur sistemlerinde dış dengesizliklerin anlaşılmasına yönelik olacaktır.
Sabit döviz kuru sisteminde ödemeler bilânçosundaki sürekli açıklar uzun vadede
ülkenin birikmiş rezervlerinin ve sağlanabilecek dış kaynakların tükenmesine neden
olabilmektedir. Bu nedenle, dış açıkları giderici önlemlerin alınması arzulanan bir şeydir. Diğer
yandan rezerv biriktirmenin bir üst sınırı olmadığı için ödemeler fazlası veren ülkeler, bu
durumun giderilmesi bağlamında bir baskı ile karşılaşmazlar.
Ödemeler bilânçosu açıkları, ülkenin otonom dış dünya giderlerinin otonom dış dünya
gelirlerinden büyük olmasını ifade etmektedir. Cari işlemler ve sermaye işlemlerinin bir
bölümü otonom niteliktedir. Bu tür işlemlerin yapılması çeşitli nedenlere bağlı olabilmektedir.
Örneğin, İthalat ve ihracat akımları uluslararası fiyat farklılıkları, zevk ve tercihler, üretim
teknolojisi ve faktör donatımı gibi etkenlere bağlı olabilmektedir. Sermaye hareketleri ise
uluslararası alanda yatırımların kârlılığı, göreceli faiz farklılıkları, döviz kurlarındaki
beklentiler, ülkelerin siyasal ve ekonomik istikrarı gibi faktörlere dayanmaktadır.
Doğal olarak bahsedilen etkilerin zaman içinde sabit kalacağı düşünülemez. Bunların
her birinde oluşabilecek değişmelere bağlı olarak ülkenin dış denge durumu da değişecektir.
Bu yüzden bir ülkenin ödemeler bilânçosu önceden dengede olsa bile, zamanla bunun böyle
süreceğini düşünmek hayalciliktir. Normal olanı zaman içinde bir dış açığın veya fazlanın
ortaya çıkmasıdır.
Önemli bir nokta ise, ödemeler dengesinin her gün her hafta her ay aynı seviyede
olmayacağı gerçeğidir. Gerçek hayatta üretimin ve dış piyasaların özellikleri nedeniyle, yıl
içinde belirli dönemlerde gelirlerle giderler arasında mevsimlik dengesizlikler
görülebilmektedir. Türkiye özelinde bakarsak, Türkiye’de ihracat genellikle güz ve kış
aylarında artmaktadır ve bu durum sözü edilen aylarda döviz gelirlerini arttırmaktadır.
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Dış denge bağlamında önemli olan, belirli dönem boyunca (tercihen bir yıl süresince)
toplam gelir ve giderlerin birbirine eşitlenmesidir. Bazen konjonktüre bağlı olarak dış dengenin
sağlanması bir yıldan daha uzun iki veya üç yıllık planlamaları kapsayabilmektedir.
Dış dengesizlik doğuran faktörler genel gruplara ayrılabilir:
•

Yapısal Nedenler

•

İktisadi Dalgalanma

•

Geçici Nedenler

•

Döviz Spekülasyonu

Yapısal Nedenler
Bu etkenler ekonominin içinden kaynaklanır. Önemli bir bölümü enflasyon ve onunla
alakalı olarak ulusal paranın aşırı değerlenmesi ile ilgilidir.
Ulusal ekonomide uygulanan bir harcama genişletici politika (tüketim ve yatırım
harcamalarının arttırılması) hem ihraç mallarına, hem de ithal mallarına olan iç talebin
yükselmesine neden olacaktır. Bu durum, dış ödeme açıklarına yol açacak veya varolan açıkları
daha da büyütecektir. Ayrıca, içeride talebe bağlı olarak fiyatlar artarken merkez bankası
müdahaleleri ile kurların yükselmesine izin verilmemesi durumunda, ulusal para aşırı
değerlenmiş olacaktır. Aşırı değerlenme, yabancı para cinsinden ihracatı pahalılaştırdığı için
ihracat gelirlerini azaltacak ve ulusal para cinsinden yabancı malları göreceli ucuzlatacağı için
ithalat talebini de arttıracaktır.
Kalkınma hızı da dış dengeyi etkileyen faktörlerden biridir. Az gelişmiş ülkeler
genellikle kalkınma hızlarını arttırmak için, önemli miktarlarda makine, donatım ve ara mallar
ithal etmek zorundadır. Fakat bu ülkelerin döviz gelirleri bu ihtiyaçlara oranla oldukça sınırlı
olmaktadır. Bu durumda anlaşılıyor ki kalkınma hızının göreceli olarak yükseltilmesi dış ödeme
açıklarının ve dış borçların büyümesine neden olabilmektedir.
Diğer taraftan ekonomik verimlilik bağlamında değişmeler de önemli bir etkendir.
Teknolojik açıdan geride olma ve ekonomi yönetimindeki beceriksizlikler, uluslararası rekabeti
güçleştirerek ülkenin ihracat gelirlerini düşürebilmektedir. Tersi durumda, yani teknolojik
gelişmenin yüksek ve üretimde çağdaş yöntemlerin olduğu ülkelerde ise dış rekabet gücü
artacak ve dış denge durumları bundan olumlu etkilenecektir.
Bazı kritik hammaddelere aşırı derece bağımlı olmak da başka bir etken olmaktadır. Bu
durumdaki ülkeler kendi denetimleri dışındaki dünya hammadde fiyatlarında ortaya çıkabilecek
artışlardan şiddetle etkilenirler. 1970lerdeki Enerji Krizi sırasından petrol ithalatçısı ülkelerin
dış açık ve dış borç sorunlarına sahip olmaları bunun açık bir örneğidir.
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Halkın tercihlerindeki değişimler de bu grupta ele alınabilir. Tercihlerin yabancı mallara
kayması durumunda, dış denge bundan olumsuz etkilenecektir.

Ekonomik Dalgalanma
İktisadi dalgalanmalar (economic cycles), gerçekleştiği ülkede dış denge açısından
önemli sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Ulusal ekonomiden kaynaklanan bir dalgalanmanın
genişleme aşamasında, gelir ve harcamalar artarken fiyatlar yükselecek ve ödemeler bilânçosu
açık verecektir. Daralma aşamasında ise bu faktörlerde tersine bir hareket görülecektir. Yani
bir dış fazlalık ortaya çıkacaktır. Eğer dalgalanma dönemi boyunca gerçekleşen bu açık ve
fazlalar birbirine eşitlenmiyorsa ülke için ciddi bir dış ödeme sorunu söz konusu olabilmektedir.
Diğer taraftan, bir ülkenin dış dengesi ulusal ekonomiden kaynaklı bir dalgalanmadan
etkilenebileceği gibi, yabancı ülkelerdeki dalgalanmalardan da etkilenebilmektedir. Özellikle
ticaret ortaklıklarının bol olduğu ülkeler arasında bu ilişkiler daha derin olmaktadır.

Geçici Faktörler
Dış dengeyi bozan bir diğer grup gelişmeyi de geçici (occasional) faktörler olarak
sınıflandırabiliriz. Sözü edilen faktörler beklenmedik şekilde ortaya çıkan ve ilgili ülkelerin
denetimleri dışında olan olay, durum ve faktörlerdir.
Bir kısmı kendiliğinden düzelecek nitelikte (reversable) olmakta ve varolmasına neden
olan koşullar ortadan kalkınca dış denge üzerindeki baskılar da yok olacaktır.
Diğerleri ise daha köklü etkilere sahip olmaktadır. Hem doğrudan hem de dolaylı
yönden dış açıkların artmasına neden olabilmektedirler. Dünya hammadde fiyatları yükselişi
bu grupta düşünülebilir. Ayrıca kötü hava koşulları, su baskını, kuraklık gibi nedenlerle
ihracatın azalması da geçiçi faktörler arasında belirtilebilir.

Döviz Spekülasyonu ve Mali Krizler
Spekülatif nedenlerle, kısa süreli sermaye fonlarının ülkeye giriş ve çıkışları dış dengeyi
etkileyebilen bir başka faktördür. Örneğin, ulusal parada değer kaybının beklendiği bir
durumda, yoğun biçimde döviz satın alınması, dış açık sorunun boyutlarını daha da büyüten bir
etkiye neden olacaktır.
Son yıllarda mali küreselleşme ile birlikte mali krizlerde ortaya çıkmaya başlamıştır.
Bunun önemli bir nedeni, kısa süreli sermaye akımlarının faiz ve kur değişmesi olasılıklarına
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anında ve şiddetli tepki vermesidir. Özellikle yaşanan bütçe açıklarının yüksek faiz politikası
ile kısa süreli borçlanma ile karşılanması, bu ülkeleri mali krizlere açık bir durumda bırakır.
Bu gibi durumlarda sorunun büyümesini önlemek için makro ekonomik
dengesizliklerden kaçınmak, yeterli ölçüde döviz rezervi bulundurmak ve sermaye giriş ve
çıkışının kotaya tabi tutulması gibi önlemler düşünülebilir

8.5. Dış Açıklara Karşı İzlenebilecek Politikalar
Ödemeler bilânçosunda meydana gelen açıklara karşı ülkelerin izleyebilecekleri yollar,
bu açıkları finanse etmek, baskı altına almak veyahut tedavi edici önlemler olarak özetlenebilir.
Açıkların finanse edilmesi için resmi döviz rezervleri kullanılmaktadır. Böyle bir yol ile
açıkların düzeltilmesi demek önlem almaya gerek duyulmaması anlamına gelmektedir.
Fakat ülke kaynakları sınırsız değildir. Varolan dış rezervler ne kadar büyük olursa
olsun, eninde sonunda tükenecektir. Diğer yandan dış borçlanmaların da bir sınırı vardır. Bu
açıdan bakıldığında uzun süreli açıkların finanse edilmesi yerine, tedavi edilmesi gereklidir.
Resmi döviz rezervlerinin kullanıldığı ekonomiler doğal olarak sabit kur rejimlerini
ifade etmektedir. Serbest değişken kur sistemlerinde ise, döviz kurları arz ve talep gelişmelerine
tepkilerini gösterme olanağına sahiptir. Bu şekilde dengesizlikler kendiliğinden kur değişmeleri
ile sağlanmaktadır.
Dış açıkların varolduğu ekonomilerde izlenebilecek bir diğer yöntem, dış ticaret ve
kambiyo politikası araçlarının hareket geçirilmesidir. Özetle, hükümetler gümrük vergileri,
kotalar ve yasaklamalarla ithalatı kısıtlamaya çalışırken, kambiyo denetimi ile de ülkeden döviz
ve sermaye çıkışını kısıtlayabilirler. Bu önlemler dış açıkları yalnızca baskı altına almak
demektir, gerçekte ise açıklar giderilmiş olmamaktadır.
Dış ödeme açıkları “potansiyel açık” ve “görünür açık” diye 2’ye ayrılmaktadır.
Potansiyel açık, uygulanan dış ticaret ve kambiyo sınırlandırmaları nedeniyle gizlenen
ve bunların kaldırılmasıyla ortaya çıkabilecek dengesizlikleri ifade eder. Görünür açık ise
ödemeler dengesinde görünen dengesizlikleri göstermektedir. Uygulanan fiyat ve miktar
kısıtlamaları ölçüsünden izin verilmiş açıklar olmaktadır.
Ödemeler dengesi açıklarına karşı izlenebilecek üçüncü yol ise açıkların tedavisi yani
düzeltilmesidir. Bu yol en zor olan fakat en güvenilir sonucu veren yöntemdir. Açıkların
tedavisi öncelikle uygulanan kur politikasının gözden geçirilmesi ile başlar. Dış
dengesizliklerin önemli bir nedeni çoğu zaman uygulanan kur politikası olmaktadır. Merkez
bankasının kur istikrarını sağlamak gerekçesiyle piyasaya yaptığı müdahaleler, ulusal paranın
aşırı değerlenmesi sonucunu doğurabilmektedir. Bu nedenle tedavi yönteminde, eğer ortada
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böyle bir durum söz konusu ise, merkez bankası döviz kurunun dengesini bulacak şekilde
değerini yükseltmesine izin vermelidir.
Bunun yanında ihracatın arttırılabilmesi için kısa ve uzun dönemde alınacak sonraki
önlemler gereklidir. Kısa dönemde örneğin, ihracatçının dış piyasalar konusunda
bilgilendirilmesi, ihracat üretimine ucuz girdi ve kredi sağlanması, ihracat bürokrasisinin
azaltılması gibi düzenlemeler olabilmektedir.
Uzun dönem tedavi edici önlemler ise daha çok kalkınma politikası ile ilgilidir. İhracata
yönelik bir kalkınma modeli, kaynakların dinamik karşılaştırmalı üstünlüklere göre dağıtımını,
dış ticaret rejiminin serbestleştirilmesi ve uluslararası işbölümüne gidilerek ekonominin dünya
piyasası ile bütünleştirilmesini içermektedir.

Dış Ödemeler Denkleştirme Politikaları
Dış ödeme dengesizliklerini gidermeye yönelik olarak hükümetlerin aldıkları kararlara
ve yaptıkları uygulamalara “denkleştirme politikaları” (adjustment policies) denilmektedir.
Denkleştirme politikaları durumunda, önceki yazılarımızda bahsettiğimiz otomatik denkleşme
mekanizmalarından farklı olarak hükümetlerin bir dış açık veya dış fazlayı gidermek için iradi
kararlar almaları söz konusudur.
Denkleştirme politikaları, otomatik denkleşme mekanizmalarının işleyişine izin
verilmediği veya bu mekanizmaların çok yavaş işlediği durumlarda zorunlu olarak
uygulanmaktadır. Bir dış açık veya fazla olarak vuku bulan dengesizliklerde, otomatik
mekanizmalar derhal işlemeye başlar. Bunların içinde ilk harekete geçen kur mekanizmasıdır.
Örneğin, bir dış ödeme açığı durumunda, döviz kuru yükselmeye başlayacaktır. Tabii
ki eğer istikrarlı veya sabit kur politikaları izleniyorsa, dış dengesizliği giderecek ölçüde serbest
kur değişikliklerine izin verilmemektedir. Kur değişmeleri engellendiğinde diğer otomatik
mekanizmaların devreye girmesi beklenmektedir. Bunlardan bir bölümü para politikasına
dayanır. Ancak hükümetler bazı durumlarda para arzının ödemeler bilânçosu dengesizliklerine
bağlı olarak değişmesini istemezler, merkez bankası müdahaleleri ile bu etkileri kısırlaştırabilir.
Para arzındaki değişmelerin tamamen önlenmesi tersi durumda ortaya çıkacak olan fiyat ve faiz
oranı değişmeleri ile bunların dış dengeyi sağlayıcı etkilerinin önlenmesine neden
olabilmektedir.
Tüm bunlara istinaden, gerek serbest kur gerekse parasal denkleşme mekanizmaları
engellenince, geriye Keynes’in gelir değişmeleri mekanizması kalmaktadır. Bunun da arzu
edildiği şekilde, kısa süre içinde dış dengeyi sağlaması olanağı oldukça sınırlıdır. İç para
arzında değişmeye izin verilmeyen bir ortamda gelir mekanizmasının etkin bir şekilde işlemesi
de şüphelidir. Gerçekten de eğer yüksek gelir düzeylerini destekleyecek ölçüde para arzı
arttırılmazsa faiz oranı yükselecek, yatırımlar düşecek ve sonuç olarak da gelir artışı çok sınırlı
kalacaktır.
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Özetle, otomatik denkleşme mekanizmalarının işleyişi hükümet yetkilileri tarafından
engellendikçe dış ödeme açıkları sürecektir. Bu da sınırlı olan döviz rezervlerinin tükenmesi
tehlikesini doğurmaktadır. Böyle bir ortamda hükümetler dış dengeyi sağlamaya yönelik
önlemler alma zorunluluğu ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu baskılara fazla dayanma imkanı
kalmayınca sabit tutulan kurlarda bir ayarlamanın yapılması gibi veya diğer denkleştirici
politika önlemlerine başvuracaklardır.
Bir dış ödeme fazlası ilke karşılan ülke, dış açık kadar ağır baskı altında olmaz. Ancak
dış ödeme fazlalarının ulusal para arzında yarattığı artışlar her zaman ülkede enflasyonu azdıran
etkiler doğurabilmektedir.
Kısacası, dış ödeme dengesizlikleri uzun süreli olması durumunda hükümetlerin
denkleştirici politika önlemleri almalarında zorunluluk vardır. Denkleştirici politikalar
“Harcama Kaydırıcı” (expenditure-switching) politikalar, “Harcama Değiştirici” (expenditurechanging) politikalar ve döviz gelirlerini arttırmaya yönelik politikalar olmak üzere 3’e
ayrılabilmektedir.
Harcama kaydırıcı politikalarda, *toplam harcamaların yerli ve yabancı mallar
arasındaki dağılımı üzerinden yapılan değişikliklerle dış ödeme dengesizlikleri giderilmeye
çalışılır. Yani bir dış açık durumunda harcamaların ithal mallarından yerli mallara doğru
kaydırılması gereklidir. Dış ödeme fazlası durumunda ise, tam tersi söz konusudur.
Harcama değiştirici politikalarda ise *amaç, harcamaların toplam hacmi (mill gelir)
daraltılması veya genişletilmesi aracılığıyla dış dengenin sağlanmasıdır. Yani, toplam
harcamaların dış açıklar karşısında azaltılması, dış fazlalıklar karşısında da genişletilmesi söz
konusudur. Son grup politikalarda ise, *gerek ihracat gerekse öteki döviz kazandırıcı işlemlerin
özendirilmesi yoluyla dış açık veren ülkelerde dengenin sağlanması amaçlanmaktadır.

Harcama Değiştirici Politikalar
Harcama değiştirici politikalar, toplam harcamaların hacmini aşağı ve yukarı yönde
etkileyerek dış dengeyi sağlama amacına yöneliktir. Hükümetlerin bu konuda
kullanabilecekleri araçlar, “para politikası” ve “maliye politikası”dır.
Dış ödeme açıkları durumunda daraltıcı bir para ve maliye politikası aracılığıyla toplam
harcamalar azaltılır. Dış ödeme fazlası durumunda ise sözü edilen politikalar toplam
harcamaları genişletici şekilde uygulanırlar.

Para Politikası
Para politikasının araçları, merkez bankasının uyguladığı açık piyasa işlemleri ile
bankaların kredi karşılıkları ve reeskont oranlarından oluşmaktadır.
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Not: Reeskont; kısaca kırdırılmış bir senedin, tekrar kırdırılması işlemidir. Yazımızda
bankalarca iskonto edilmiş bir senedin, merkez bankasınca tekrar iskonto edilmesi (re-iskont)
ifade edilmiştir. Reeskont oranları da merkez bankası tarafından belirlenir ve ticari bankaların
merkez bankasından ödünç alma eğilimlerini düzenler. Oran düşükse, ödünç alma isteği
artarken, oran yüksekse ödünç alma eğilimi azalır.
Bir dış açık durumunda merkez bankası bu araçları daraltıcı etki bağlamında uygular.
Söz konusu uygulamaları şöyle özetleyebiliriz: Önce, bankaların mevduat fonlarına dayanarak
açacakları kredilerde, tutmaları gereken “karşılık oranları” (required reserve ratio) mevduat
munzam karşılıkları yükseltilir. Bu durum kredi hacmini daraltacaktır.
Ayrıca ticari bankaların ellerindeki senetleri yeniden iskonto için merkez bankasına
gönderdiklerinde bunlara uygulanan faiz, yani reeskont oranları (rediscount rates) arttırılır.
Sonuç olarak, bankaların reeskonta başvurma yüzdesi azalacaktır ve doğal olarak kredi verirken
kullanabilecekleri fon miktarları da buna bağlı olarak azalacaktır.
Günümüzde yaygın olarak kullanılan bir başka araç da açık piyasa işlemleridir. (open
market operations) Bu ekonomi aracının işleyişi şöyle olmaktadır; merkez bankası para arzını
kısmak istediği zaman doğrudan sermaye piyasasına girmektedir. Burada hazine bonosu ve
devlet tahvili satışı yapacaktır. Sonuç olarak kişi ve şirketlerin ellerindeki nakit fonları
azalacaktır. Bu durumda bankalarda tutulan mevduat hesapları da azalacağı için, kredi
mekanizmasının tersine işlemesi nedeniyle para arzı toplam olarak birkaç kat daralacaktır.
Üstteki açıklamalara dayanarak gerçekleştirilen para arzının daraltılması, faiz oranlarını
yükseltecek yani borçlanmayı pahalılaştıracaktır. Faizlerin yükselmesi ve ödünç alınabilecek
fonların azalması doğal olarak yatırımları ve öteki harcama akımlarını daraltmaktadır. Toplam
harcamalardaki bu düşme ise çoğaltan mekanizmasında tasarlandığı gibi, tüm ekonomiye
yayılarak milli gelir ve çalışma düzeyini düşürecektir. Milli gelirin daraltılması da bir taraftan
ithalatın azalması, diğer taraftan iç tüketimin azalması anlamına gelmektedir. Bu durum ülkenin
üreticileri açısından ihracata yönelmeyi getirecektir. Nihayetinde, bütün bu gelişmelerin sonucu
olarak ülkenin dış ticaret bilânçosundaki açığın giderilmesi bağlamında bir etki oluşmaktadır.
Bir dış ödeme fazlası durumunda ise *para politikası araçlarını üstteki açıklamanın tersi
yönde düşünmek gerekir. Yani, banka karşılıkları ile reeskont oranları düşürülür ve merkez
bankası açık piyasa işlemlerine girerek sermaye piyasasında menkul kıymet satınalır. Böylece
ödünç verilebilir fon arzı artacak ve faiz oranları da bu oranda düşecektir. Bu durum yatırımları
ve diğer harcamaları arttıracak ve çoğaltan mekanizması ile milli gelir yükselecektir. Artan
milli gelir sonucu ithalat genişler ve ihracat azalır (iç tüketime odaklanmak) ve sonuç olarak
dış ticaret bilânçosunda varolan fazla eritilmiş olur.
Ekonomik faaliyet hacmini etkilemek için para politikasından faydalanma fikri çok
eskilere dayanmasına rağmen, kullanım açısından 1930 lardan sonra Keynes Teorisi sonrası
yaygınlaşmıştır.
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Maliye Politikası
Maliye politikası araçları da temel olarak vergiler ve kamu harcamalarını ifade eder. Bir
dış ödeme açığı durumunda hükümet, vergileri arttırıp harcamaları azaltarak “bütçe fazlası”
oluşturacaktır. (mevcut açığı azaltmak maksatlı olabilir) Toplam harcamaların bu şekilde
daraltılması doğal olarak milli gelir ve çalışma düzeyini düşürecektir. Bu durum ithalatın
azalması ve ihracat artması sonucunu getirirken, dış ticaret bilânçosu açısından iyileştirici bir
etki doğurmaktadır.
Bir dış ödeme fazlası durumunda ise vergiler azaltılacak ve kamu harcamaları
arttırılarak “bütçe açığı” oluşturulacaktır. (mevcut açığı genişletmek de mümkün) Böylece milli
gelir genişleyecektir. Buna bağlı olarak ithalatın artması ve ihracatın azalması beklenecek ve
dış ticaret bilânçosu fazlasının giderilmesi yönünde adım atılır.
Günümüzde çeşitli ülke örneklerinde görüldüğü gibi, genellikle para politikası toplam
harcamaları etkilemede maliye politikası kadar etkili bir araç değildir. Mesela bir dış açık
durumunda para politikası ile faiz oranları yükseltilse bile toplam harcamalar daralmayabilir.
Çünkü girişimciler ekonomide canlılığa bağlı olarak kâr olanaklarını yüksek tahmin ederek,
faizlerdeki artışa rağmen yatırımları kısma gereği duymayabilirler. Aynı durum maliye
politikası araçlarında söz konusu değildir. Çünkü vergiler ve hükümet harcamaları bu bağlamda
daha sert bir etki ortaya koyarlar.

Harcama Kaydırıcı Politikalar
Harcama Değiştirici Politikalarında ifade edilen toplam harcamalarin hacmi yerine
harcamaların bileşimini etkilemeye yönelik bu politikalar arasında şunlar sayılabilir; dış ticaret
kısıtlamaları, döviz kontrolü ve kur ayarlamaları.

Dış Ticaret Kısıtlamaları:
Hükümetlerin ithalatı sınırlandırmak için koydukları gümrük tarifeleri, ithal kotaları ve
yasaklamalar gibi önlemler bu bağlamda ele alınır. Bunlar yabancı mal ve hizmetlerin ülkeye
girişini azaltıcı veya tamamen önleyici etki yaparak döviz giderlerini azaltacak ve dış ticaret
açığının giderilmesi açısından katkı sağlayacaklardır. Aslında bu önlemler açıkları doğrudan
giderme amacına değil, baskı altına alıp caydırıcı bir etki yapmaya yöneliktir.
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Döviz Kontrolü:
Bu araçta, dışarıya yapılacak ödeme akımlarının hükümetler tarafından değişik
şekillerde engellenmesi gerçekleştirilir. Döviz kontrolünün en çok uygulandığı alan yurtdışına
yapılan sermaye ihracında olmaktadır. Devletler karşılaştıkları dış ödeme açığının düzeyine
göre, sermaye ihracına değişebilen ölçülerde kısıtlamalar koyabilmektedir. Döviz kontrolünün
daha sert halinde mal ve hizmetlerin ithali için kullanılan döviz miktarları da sınırlandırılabilir.
Sonuç olarak, tüm bu uygulamalarda temel amaç, ülkenin toplam döviz giderlerinin kısılarak
dış açığın azaltılması veya isteniyorsa tamamen giderilmesidir.
Gerek dış ticaret sınırlandırmaları, gerekse kambiyo denetimi serbest ticaret ve piyasa
mekanizması düşüncesine göre karşı uygulamalardır.
Gümrük tarifeleri çoğu mallarda uluslararası anlaşmalarla belirlenir. Doğal olarak
ülkeler bunları tek taraflı bildirilerle değiştirmeleri mümkün olmamaktadır. (ülkelerin
karşılaştırmalı güçlerinin farkının büyük olması istisna oluşturabilir) Fakat bu durum gümrük
tarifelerinin değiştirilmemesinde tek etken olduğu söylenemez. Çünkü bir diğer etken de
yapılacak bir gümrük tarife değişikliğine karşılık diğer ticaret ortaklarının misilleme yapması
olasılığıdır. (onlarında aynı şekilde kısıtlayıcı önlem alması) Sonuç olarak, gümrük tarifelerinin
ekonomik sakıncaları onların bir politika aracı olarak kullanılmasını engellemektedir. Yani
ülkelerin bu bağlamda büyük bir serbest davranma lüksüne sahip oldukları söylenemez.
Benzer durum kambiyo denetimi için de geçerli olmaktadır. Kambiyo denetiminin en
önemli olumsuz etkisi ülkenin ulusal parasının konvertibil olma (değiştirilebilir)(convertibility)
özelliğinin azalması veya tamamen ortadan kalkabilmesidir. Bu durum ulusal paranın
“yumuşak para” olarak ifade edilir. Dış açıkların giderilmesi için ulusal paranın
konvertibilitesinden vazgeçmek pek akıl kârı bir iş değildir.

Kur Ayarlamaları:
İngilizce olarak exchange rate adjustment ifadesi ile karşılanan bu politika aracı sabit
veya istikrarlı kur rejimlerinde uygulanabilmektedir. (serbest dalgalanan kur sisteminde kurlar
serbest piyasaya bırakılmaktadır) Böyle bir sistemde bilindiği gibi günümüzde ülkenin parası
ya güçlü bir para birimine (dolar, euro gibi) ya da SDR gibi özel olarak oluşturulmuş yabancı
paralar sepetine bağlanmıştır. Hükümetler döviz piyasalarına yaptıkları müdahaleler ile kurları
sabit veya istikrarlı düzeylerde yani alt ve üst sınırların olduğu bir istikrarlı sistemde
sürdürmeye çalışırlar.
Ancak atlanmaması gereken nokta, kur ayarlamalarının uzun vadeli dış açıklar
konusunda etkisiz kalmasıdır. Çünkü piyasada sınırsız döviz satma olanağı olmadığına göre
ülke, elbet bir gün resmi döviz kurlarını yükseltmek zorunda kalacaktır. Bu durumda kurların
aniden yükseltilmesi işlemine devalüasyon, düşürülmesine ise revalüasyon denilmektedir.
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Devalüasyon
Basit bir tanımlamaya göre devalüasyon; sabit kur rejimlerinde hükümet kararı ile resmi
döviz kurun yükseltilmesi olayına denilmektedir. Revalüasyon ise bunun tam tersi yönünde
ulusal paranın değerlendirilmesi olarak ifade edilir.
Bu tanımlamalarda önem verilmesi gereken birinci nokta, uygulanan kur sistemidir.
Devalüasyon veya revalüasyon terimleri sabit veya istikrarlı kur sistemlerinde ve hükümet
kararı ile döviz kurlarında yapılan ayarlamalar için kullanılmaktadır. Yani serbest dalgalanan
kur sistemlerinde piyasanın işleyişi dolayısıyla kurun yükselmesi (ulusal paranın değer
yitirmesi – depreciation) veya kurun düşmesi (ulusal paranın değer kazanması – appreciation)
için devalüasyon ve revalüasyon terimlerini kullanmak doğru olmaz.
Fakat resmen sabit kurların olmadığı ve kurların piyasaya bırakıldığı sistemlerde de
devalüasyon benzeri uygulamalarla karşılaşılması mümkündür. Örneğin, *kurlar piyasaya
bırakılmış olduğunda bile merkez bankası müdahaleleri ile piyasa kurunu denge kurundan
düşük tutabilmektedir. Bu tarz uygulamalara ulusal paranın aşırı değerlenmiş olmasına neden
olan değerlenmiş kur politikası denilmektedir.
Hem Türkiye bağlamında hem de Güney Doğu Asya ülkelerinde kısa süreli yabancı
sermayeyi ülkeye çekmek için böyle düşük kur politikaları, yüksek faiz teşvikiyle birlikte
uygulanmıştır. Fakat unutulmaması gereken nokta, bu politikaların ulusal paranın aşırı
değerlenmiş hale getirmesi nedeniyle ihracatı azaltarak sözü edilen ülkelerin dış ödeme açığı
sorunlarını daha zorlayıcı noktalara götürebilmektedir. Sonuç olarak ekonomik kriz kaçınılmaz
bir hal alabilmektedir. Krize sürüklenen ülkelerde genellikle ilk olarak, ulusal paralar devalüe
edilmesi gündeme gelir.
Özetle devalüasyon uygulamaları temelde kur sistemine özgü olmakla birlikte, kurlarını
piyasaya bırakan, fakat piyasaya müdahalelerde bulunan ülkelerde de örnekleri görülen
uygulamalardır. Ancak normalde kurların serbest piyasa ortamında arz ve talebe bağlı olarak
değişmesi ile devalüasyon ve revalüasyon uygulaması karıştırılmamalıdır.
Diğer taraftan kurun piyasa mekanizmasının işleyişi sonucunda veya hükümetin
müdahalesi ile yükseltilmesi durumunda ortaya çıkacak olaylar birbirine benzer niteliktedir
Her iki sistemdeki kur değişmeleri nitelikleri bakımından tamamen birbirinin aynısı
olmadığını belirtmek gerekir. Örneğin, kurlardaki bir değişmenin geçerlilik süreleri arasında
büyük farklılıklar olabilmektedir. Mesela sabit veya istikrarlı kur sistemlerinde bir devalüasyon
(veya revalüasyon) yapılındığında, belirlenen yeni kurlar uzun süre geçerli olabilmektedir. (bir
sonraki yeni ayarlama gelene kadar yıllar geçebilir)
Devalüasyon gerçekleştirildiği ekonomi üzerinde bir tür “şok” etkisi ortaya
çıkartmaktadır. Yani kur ayarlaması yüksek oranlıdır ve devalüasyon kararı bir kriz ortamında
ekonomiyi daraltma amacına yönelik başka önlemler içeren toplu bir politikanın parçası
olmaktadır.
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Giriş
Ödemeler bilançosu tekniğinden ileri gelen diğer bazı sınırlandırmalar bulunmaktadır.
Dış ödemeler bilânçosu dengesizlikleri dış açık (deficit) veya dış fazla (surplus) şeklinde
kendini göstermektedir. Bu dengesizlikler bilânço dönemi içinde yapılan otonom ekonomik
işlemlerin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. İşlemlerin niteliğindeki farklılıklar nedeniyle dış
ödemeler dengesi bağlamında farklı kavramlar ortaya çıkmıştır. Bu alanda üç ayrı dış denge
kavramı mevcuttur. Ödemeler bilânçosu dengesizlikleri ile uygulanan döviz kuru politikası
birbiriyle yakın ilişkiye sahiptir. Dış dengesizlik doğuran faktörler genel gruplara ayrılabilir:
Yapısal Nedenler, İktisadi Dalgalanma, Geçici Nedenler, Yabancı Sermaye giriş çıkışları.
Ödemeler bilançosundaki açık veya fazlalıkların belli bir süre içinde giderilmesi ve dış
dengenin sağlanması gerekir. Dış açıkların giderilmesinde etkili olabilecek mekanizmalar:
Fiyat değişmeleri, Gelir değişmeleri, Parasal değişmeler, Dolaysız kontroller ve Döviz
gelirlerini artırıcı önlemler şeklinde sıralanabilir. Dış ödemeler dengesini sağlayıcı
mekanizmaların bir bölümü kendiliğinden işlemeye başlar. Bunlara Otomatik Denkleştirme
Mekanizmaları adı verilir. Bazılarının işleyişi hükümetlerin alacağı kararlara bağlıdır. Bunlara
Dış Denkleştirme Politikaları denir.
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9.1. Ödemeler Bilançosunun İçerdiği Sınırlandırmalar
Ödemeler bilançosu tekniğinden ileri gelen diğer bazı sınırlandırmalar bulunmaktadır.
Bunları aşağıdaki gibi belirtebiliriz:
•
Ödemeler bilançosu, belirli bir ana kadar ülkenin birikmiş dış borç veya dış
alacaklarını göstermez. Ödemeler dengesi bir akım kavramıdır, ancak bir yıl içindeki
ekonomik ve mali işlemlerin doğurduğu net açık veya fazlayı ortaya koyar.
•
Bir ülkenin o güne kadar birikmiş dış borç ve dış alacaklarını gösteren tablo
uluslararası borçluluk dengesi (balance of indebtedness) adını alır. Uluslararası
borçluluk dengesi, dış borç veya varlıkları sürelerine, türlerine, alacaklı ve borçlulara
göre ayırır. Örneğin özel dış borçların (varlıkların) hangi oranlarda dolaysız
yatırımlardan, portfolyo yatırımlarından (tahvil ve hisse senedi) veya kısa süreli
sermaye araçlarından oluştuğunun bilinmesinde yarar vardır. Sonra, resmi borç veya
varlıkların ne kadarının diğer ülke ya da uluslararası kuruluşlarla ilgili olduğunu,
bunların hangi yabancı paralara bağlı bulunduklarını bilmek de büyük önem taşır. Oysa,
bu ve benzeri bilgiler ödemeler bilançosu istatistiklerinden elde edilemez. Bunun için
ülkenin uluslararası borçluluk dengesi göstergesini oluşturmak gerekir.
•
Ödemeler dengesi açık ve fazlaları dış ekonomik ilişkilerdeki "gerçek" bir
dengesizliği de göstermemektedir. Ülkeler gümrük tarifeleri, kotalar ve kambiyo
denetimi gibi kısıtlamalarla uluslararası mal ve sermaye akımlarını sınırlandırırlar.
Dolayısıyla ödemeler dengesinin gösterdiği açıklar "fiili" (görünür) açıklardır.
"Potansiyel" açıkların saptanabilmesi için ödemeler dengesi kayıtlarının ötesine geçilip,
uygulanan ticaret ve kambiyo politikalarının kısıtlayıcı etkilerini tahmin etmek gerekir.
Ödemeler bilançosu dış ticaretin bileşimi ve ülkelere göre dağılışı konusunda da bilgi
vermez. Oysa bir ülke, bölge veya para alanlarıyla yapılan ticaretin incelenmesinde büyük
yararlar olabilir. Bunun gibi, ödemeler bilançosundan dış ticaretin bünyesindeki değişmeler de
izlenemez. Ama örneğin kalkınan bir ülkede, ihracatta sanayi ürünleri payının artırılması,
ithalâtta ağırlığın tüketim mallarından hammadde ve yatırım mallarına doğru kaydırılması gibi
gelişmelerin sürekli biçimde incelenmesi gerekir.

9.2. Dış Açık ve Dış Fazla
Dış ödemeler bilânçosu dengesizlikleri dış açık (deficit) veya dış fazla (surplus) şeklinde
kendini göstermektedir. Bu dengesizlikler bilânço dönemi içinde yapılan otonom ekonomik
işlemlerin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Otonom kalemler ekonomik ve ticari yaşamın
işleyişi ile kendiliğinden gerçekleşen işlemlerdir. Yani ihracat ithalat ve sermaye işlemleri
gibi.Ancak denkleştirici işlemler ise otonom işlemlerin yol açtığı dengesizliği gidermek
amacıyla yapılmaktadır. Bu durum nedeniyle, otonom işlemlere “açık yaratıcı” (gap-making)
işlemler, denkleştirici işlemlere ise “açık kapayıcı” (gap-filling) işlemler de denilmektedir.
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Ödemeler bilânçosunun ana hesap gruplarına bu açıdan bakıldığında cari işlemler hesabı
otonom, sermaye işlemleri genel olarak otonom, resmi rezerv hesabı ise denkleştirici nitelik
taşımaktadır.
Örnek olarak, cari işlemlerde yer alan mal ve hizmet akımları; benzer malların iç ve dış
fiyatları, döviz kurları, iç ve dış gelir düzeyleri veya doğal kaynakların arzı gibi faktörlerin
etkisine bağlı olmaktadır. Sermaye hesabındaki doğrudan yabancı sermaye ve portföy
yatırımları ise iç ve dış gelir oranları ve risk düzeyleri gibi faktörlerden etkilenmektedir. Bunlar
doğal olarak ekonomik ve politik nedenlerle alakalı olmaktadır. Kısa süreli sermaye fonlarının
bir bölümü de otonom nitelikte olmakta ve faiz farklarından yararlanmak için mali merkezler
arasında dolaşmaktadır. Ancak, bu fonların diğer bir bölümü (örneğin satıcı ülkedeki ihracat
finansman kuruluşunun ithalatçıya açtığı kredi) denkleştirici nitelikte taşıyabilmektedir.
Resmi rezervlerdeki artış veya azalışlar ise merkez bankasının piyasadaki döviz alım
satımlarının bir sonucu olarak meydana gelmektedir. Bu döviz alım satımları bilindiği gibi dış
ödemelerdeki dengesizliklere bağlı döviz kurlarında oluşabilecek değişmeleri sınırlandırmak
amacına yöneliktir. Bu niteliği nedeniyle denkleştirici işlemdir.
Uluslararası ekonomik işlemler çok sayıda tüccar, işadamı ve yatırımcı kişi ve kuruluş
tarafından farklı nedenlerle yapılabilmektedir. Bu özellik nedeniyle, ödemeler bilânçosunun her
an dengede olmasını beklemek doğru olmaz. Yani şu an için dengede olduğu varsayılsa bile bu
farklı değişimlere bağlı olarak bunun böyle sürüp gitmeyeceği açıktır. Çünkü işlemlerin
yapılışını etkileyen faktörler de sabit kalmamakta sürekli değişmektedir.
Toplam alacak ve borçlu işlemlerin net sonucu sıfır olmadıkça ödemeler bilânçosunda
dengesizlik var demektir. Bu hesaplamaların yapıldığı dönem sonlarında dünya genelinde
ödemeler dengesinin sağlanması oldukça az rastlanan, ama açık ve fazlanın çok sık rastlanan
bir durumdur.
Teorik olarak bir dış açık veya fazlanın belirlenmesi oldukça kolaydır. Fakat uygulama
bağlamında bazı önemli sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu karışıklığın temeli işlemlerin otonom
ve denkleştirici niteliklerinin tam olarak ayrılamamasına dayanmaktadır. Bu ayrımın yapılması
işlemlerin hangi nedenlere dayalı yapıldığına bakılarak mümkün olabilmektedir, ve bu bilgilere
istatistiklerden ulaşılamamaktadır.
Diğer taraftan söz konusu durum tamamen ümitsiz de değildir. Belirsizlikler çok kısa
süreli sermaye akımlarında kendini göstermektedir. Yani diğer işlemlerde böyle bir belirsizlik
yoktur.
Kısa süreli sermayenin bir kısmı otonom, bir kısmı ise denkleştiricidir. İstatistiki
verilere bakarak bu iki kısım arasında bir ayrım yapabilmek neredeyse olanaksızdır.
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İşlemlerin niteliğindeki bu farklılıklar nedeniyle dış ödemeler dengesi bağlamında farklı
kavramlar ortaya çıkmıştır. Bu alanda üç ayrı dış denge kavramı mevcuttur.

Temel Denge
oluşur.

Cari işlemler bilançosu ile uzun süreli sermaye bilançolarının toplamından

Mal ve hizmetler
Tek Yanlı Transferler
Uzun süreli sermaye hareketleri

Likidite Dengesi
Temel Dengeye özel kısa süreli sermaye dengesinin eklenmesi ile bulunur.

Resmi Rezerv İşlemleri Dengesi
Ülkenin yabancı resmi kuruluşlara olan kısa süreli sermaye borçları ve resmi rezervler
hesabının toplamından oluşur ve çizgi altına kaydedilir.

9.3. Dış Ödemeler Bilançosu Açıklarının Nedenleri
Ödemeler bilânçosu dengesizlikleri ile uygulanan döviz kuru politikası birbiriyle yakın
ilişkiye sahiptir. Serbest dalganan kur sisteminde, döviz arz ve talebi arasındaki denge, kur
değişmeleri ile kendiliğinden sağlanmaktadır. Bu sistemde resmi rezervlere gerek
duyulmamaktadır. Sabit kur sistemlerinde ise kur değişmelerine izin verilmediği için dış
dengesizlikler oluşmakta ve bu da rezerv değişmelerini (merkez bankası müdahaleleri) zorunlu
hale getirmektedir.
Bu genel açıklamalar doğru olmakla birlikte, bazı düzeltmelere ihtiyaç vardır. Temel
neden, ödemeler bilânçosu ile döviz piyasasının tam olarak birbiriyle uyumlu olmaması
gerçeğidir. Mesela ülkenin dış ekonomik ilişkileri arasında yer alan bir grup işlem, bir döviz
giriş ve çıkışı ile ilgili olmamasına rağmen ödemeler bilânçosuna kaydedilirler. Takas, kliring,
hediyelik eşya alışverişi gibi. Neticesinde ülkenin döviz piyasası gerçekte dengede olsa bile,
böyle durumlara bağlı olarak dengesiz görülebilmektedir.
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Ayrıca dış dengesizliğin kur değişmeleriyle tam olarak giderilebilmesi olanağını
sınırlayan bazı nedenler mevcuttur. Bu durum da kısa ve uzun dönem farklılığıyla ilgilidir. Kur
değişmeleri yalnızca yeterli bir uzun dönemde arz ve talep değişmelerini uyararak dış
dengesizliği giderebilecek etki doğurabilir. Fakat, daha kısa dönemlerde bu mümkün
olmamaktadır. Döviz arz ve talebinin kurlara karşı esnekliğinin düşük olduğu bu durumlarda
varolan bir dengesizlik uzun süre ortadan kalkmayabilir.
Görüldüğü gibi sadece kur değişmeleriyle dış dengenin sağlanması bağlamında bazı
kavramsal sorunlar mevcuttur. Ayrıca uygulama açısından da sorunlar vardır. Çünkü, hemen
hemen hiçbir ülkede tümüyle serbest piyasanın işleyişine bırakılan bir kur sistemi
bulunmamaktadır. Bazı ülkeler sabit kur sistemi uygulamaktadır. Bu ülkeler ulusal paralarını
ya bir başka ülkenin parasına ya da bir para sepetine bağlamışlardır. Bazı ülkelerde ise, kurlar
görüntüde piyasa işleyişine bırakılmış olsa bile, merkez bankası müdahaleleri ile kurlarda
istikrar sağlanmaya çalışılır. (yönetimli dalgalanma sistemi) Bu tarz istikrarlı kur uygulamaları,
bir çeşit sabit kur uygulaması gibidir ve bu sistemlerde de dış dengenin sağlanması ekonomi
politikasının temel hedeflerinden biri olmaktadır.
Sabit döviz kuru sisteminde ödemeler bilânçosundaki sürekli açıklar uzun vadede
ülkenin birikmiş rezervlerinin ve sağlanabilecek dış kaynakların tükenmesine neden
olabilmektedir. Bu nedenle, dış açıkları giderici önlemlerin alınması arzulanan bir şeydir. Diğer
yandan rezerv biriktirmenin bir üst sınırı olmadığı için ödemeler fazlası veren ülkeler, bu
durumun giderilmesi bağlamında bir baskı ile karşılaşmazlar.
Ödemeler bilânçosu açıkları, ülkenin otonom dış dünya giderlerinin otonom dış dünya
gelirlerinden büyük olmasını ifade etmektedir. Cari işlemler ve sermaye işlemlerinin bir
bölümü otonom niteliktedir. Bu tür işlemlerin yapılması çeşitli nedenlere bağlı olabilmektedir.
Örneğin, İthalat ve ihracat akımları uluslararası fiyat farklılıkları, zevk ve tercihler, üretim
teknolojisi ve faktör donatımı gibi etkenlere bağlı olabilmektedir. Sermaye hareketleri ise
uluslararası alanda yatırımların kârlılığı, göreceli faiz farklılıkları, döviz kurlarındaki
beklentiler, ülkelerin siyasal ve ekonomik istikrarı gibi faktörlere dayanmaktadır.
Doğal olarak bahsedilen etkilerin zaman içinde sabit kalacağı düşünülemez. Bunların
her birinde oluşabilecek değişmelere bağlı olarak ülkenin dış denge durumu da değişecektir.
Bu yüzden bir ülkenin ödemeler bilânçosu önceden dengede olsa bile, zamanla bunun böyle
süreceğini düşünmek hayalciliktir. Normal olanı zaman içinde bir dış açığın veya fazlanın
ortaya çıkmasıdır.
Önemli bir nokta ise, ödemeler dengesinin her gün her hafta her ay aynı seviyede
olmayacağı gerçeğidir. Gerçek hayatta üretimin ve dış piyasaların özellikleri nedeniyle, yıl
içinde belirli dönemlerde gelirlerle giderler arasında mevsimlik dengesizlikler
görülebilmektedir. Türkiye özelinde bakarsak, Türkiye’de ihracat genellikle güz ve kış
aylarında artmaktadır ve bu durum sözü edilen aylarda döviz gelirlerini arttırmaktadır.
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Dış denge bağlamında önemli olan, belirli dönem boyunca (tercihen bir yıl süresince)
toplam gelir ve giderlerin birbirine eşitlenmesidir. Bazen konjonktüre bağlı olarak dış dengenin
sağlanması bir yıldan daha uzun iki veya üç yıllık planlamaları kapsayabilmektedir.
Dış dengesizlik doğuran faktörler genel gruplara ayrılabilir.
•

Yapısal Nedenler

•

İktisadi Dalgalanma

•

Geçici Nedenler

•

Yabancı Sermaye Giriş ve Çıkışları

Yapısal Nedenler
Bu etkenler ekonominin içinden kaynaklanır. Önemli bir bölümü enflasyon ve onunla
alakalı olarak ulusal paranın aşırı değerlenmesi ile ilgilidir.
Ulusal ekonomide uygulanan bir harcama genişletici politika (tüketim ve yatırım
harcamalarının arttırılması) hem ihraç mallarına, hem de ithal mallarına olan iç talebin
yükselmesine neden olacaktır. Bu durum, dış ödeme açıklarına yol açacak veya varolan açıkları
daha da büyütecektir. Ayrıca, içeride talebe bağlı olarak fiyatlar artarken merkez bankası
müdahaleleri ile kurların yükselmesine izin verilmemesi durumunda, ulusal para aşırı
değerlenmiş olacaktır. Aşırı değerlenme, yabancı para cinsinden ihracatı pahalılaştırdığı için
ihracat gelirlerini azaltacak ve ulusal para cinsinden yabancı malları göreceli ucuzlatacağı için
ithalat talebini de arttıracaktır.
Kalkınma hızı da dış dengeyi etkileyen faktörlerden biridir. Az gelişmiş ülkeler
genellikle kalkınma hızlarını arttırmak için, önemli miktarlarda makine, donatım ve ara mallar
ithal etmek zorundadır. Fakat bu ülkelerin döviz gelirleri bu ihtiyaçlara oranla oldukça sınırlı
olmaktadır. Bu durumda anlaşılıyor ki kalkınma hızının göreceli olarak yükseltilmesi dış ödeme
açıklarının ve dış borçların büyümesine neden olabilmektedir.
Diğer taraftan ekonomik verimlilik bağlamında değişmeler de önemli bir etkendir.
Teknolojik açıdan geride olma ve ekonomi yönetimindeki beceriksizlikler, uluslararası rekabeti
güçleştirerek ülkenin ihracat gelirlerini düşürebilmektedir. Tersi durumda, yani teknolojik
gelişmenin yüksek ve üretimde çağdaş yöntemlerin olduğu ülkelerde ise dış rekabet gücü
artacak ve dış denge durumları bundan olumlu etkilenecektir.
Bazı kritik hammaddelere aşırı derece bağımlı olmak da başka bir etken olmaktadır. Bu
durumdaki ülkeler kendi denetimleri dışındaki dünya hammadde fiyatlarında ortaya çıkabilecek
artışlardan şiddetle etkilenirler. 1970lerdeki Enerji Krizi sırasından petrol ithalatçısı ülkelerin
dış açık ve dış borç sorunlarına sahip olmaları bunun açık bir örneğidir.
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Halkın tercihlerindeki değişimler de bu grupta ele alınabilir. Tercihlerin yabancı mallara
kayması durumunda, dış denge bundan olumsuz etkilenecektir.

Ekonomik Dalgalanma
İktisadi dalgalanmalar (economic cycles), gerçekleştiği ülkede dış denge açısından
önemli sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Ulusal ekonomiden kaynaklanan bir dalgalanmanın
genişleme aşamasında, gelir ve harcamalar artarken fiyatlar yükselecek ve ödemeler bilânçosu
açık verecektir. Daralma aşamasında ise bu faktörlerde tersine bir hareket görülecektir. Yani
bir dış fazlalık ortaya çıkacaktır. Eğer dalgalanma dönemi boyunca gerçekleşen bu açık ve
fazlalar birbirine eşitlenmiyorsa ülke için ciddi bir dış ödeme sorunu söz konusu olabilmektedir.
Diğer taraftan, bir ülkenin dış dengesi ulusal ekonomiden kaynaklı bir dalgalanmadan
etkilenebileceği gibi, yabancı ülkelerdeki dalgalanmalardan da etkilenebilmektedir. Özellikle
ticaret ortaklıklarının bol olduğu ülkeler arasında bu ilişkiler daha derin olmaktadır.

Geçici Faktörler
Dış dengeyi bozan bir diğer grup gelişmeyi de geçici (occasional) faktörler olarak
sınıflandırabiliriz. Sözü edilen faktörler beklenmedik şekilde ortaya çıkan ve ilgili ülkelerin
denetimleri dışında olan olay, durum ve faktörlerdir.
Bir kısmı kendiliğinden düzelecek nitelikte (reversable) olmakta ve varolmasına neden
olan koşullar ortadan kalkınca dış denge üzerindeki baskılar da yok olacaktır.
Diğerleri ise daha köklü etkilere sahip olmaktadır. Hem doğrudan hem de dolaylı
yönden dış açıkların artmasına neden olabilmektedirler. Dünya hammadde fiyatları yükselişi
bu grupta düşünülebilir. Ayrıca kötü hava koşulları, su baskını, kuraklık gibi nedenlerle
ihracatın azalması da geçiçi faktörler arasında belirtilebilir.

Yabancı Sermaye Giriş ve Çıkışları
Spekülatif nedenlerle, kısa süreli sermaye fonlarının ülkeye giriş ve çıkışları dış dengeyi
etkileyebilen bir başka faktördür. Örneğin, ulusal parada değer kaybının beklendiği bir
durumda, yoğun biçimde döviz satın alınması, dış açık sorunun boyutlarını daha da büyüten bir
etkiye neden olacaktır.
Son yıllarda mali küreselleşme ile birlikte mali krizlerde ortaya çıkmaya başlamıştır.
Bunun önemli bir nedeni, kısa süreli sermaye akımlarının faiz ve kur değişmesi olasılıklarına
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anında ve şiddetli tepki vermesidir. Özellikle yaşanan bütçe açıklarının yüksek faiz politikası
ile kısa süreli borçlanma ile karşılanması, bu ülkeleri mali krizlere açık bir durumda bırakır.
Bu gibi durumlarda sorunun büyümesini önlemek için makro ekonomik
dengesizliklerden kaçınmak, yeterli ölçüde döviz rezervi bulundurmak ve sermaye giriş ve
çıkışının kotaya tabi tutulması gibi önlemler düşünülebilir

9.4. Dış Ödemeler Bilançosu Dengesizliklerinin Giderilmesi
Ödemeler bilançosundaki açık veya fazlalıkların belli bir süre içinde giderilmesi ve dış
dengenin sağlanması gerekir.
Dış açıkların giderilmesinde etkili olabilecek mekanizmalar,
 Fiyat değişmeleri
 Gelir değişmeleri
 Parasal değişmeler
 Dolaysız kontroller
 Döviz gelirlerini artırıcı önlemler, şeklinde sıralanabilir.

9.4.1. Fiyat Denkleşme Mekanizmaları
Dış ödemeler dengesini sağlayıcı mekanizmaların bir bölümü kendiliğinden işlemeye
başlar. Bunlara Otomatik Denkleştirme Mekanizmaları adı verilir. Bazılarının işleyişi
hükümetlerin alacağı kararlara bağlıdır. Bunlara Dış Denkleştirme Politikaları denir.
Dış dengesizlik durumunda kendiliğinden işleyen fiyat değişmesi mekanizmaları
değişken kur sistemi ile fiyat- altın para akımı mekanizmasını kapsar. Ancak bu ikincisi altın
para sistemlerine özgü olup bugün uygulama alanına sahip değildir.

9.4.1.1. Serbest Kur Sisteminde Fiyat Denkleşme Mekanizmaları
■
Serbest kur sistemlerinde döviz kuru döviz arz ve talebine bağlıdır. Döviz kuru
döviz arz ve talebini eşitleyecek biçimde sürekli değişir ve böylece dış ödemeler bilançosunu
dengesizliği kendiliğinden giderilir.
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■
Ödemeler bilançosunda bir açık ortaya çıkarsa (döviz talebi döviz arzını
aşmışsa) bu durumda döviz kuru yükselir.
■
Yüksek kurlar ihracatın artmasına ithalatın azalmasına neden olur ve dış denge
kendiliğinden sağlanır.

9.4.1.2. Döviz Piyasası Dengesi

Grafikte görüldüğü gibi döviz piyasasında denge DD döviz talebi ile SS döviz arzının
kesiştiği E noktasında olur. Piyasa hacmi OMo, denge kuru ORo olur. ORo kur düzeyinde talep
edilen döviz, arz edilen miktara eşit olduğundan ödemeler bilançosu da dengededir.

9.4.1.2.1. Döviz Talep Eğrisi
İthalatçıların mal ve hizmet ithal ederken finansman amacıyla talep ettikleri döviz
miktarı ile döviz kurları arasında ters yönlü bir ilişki vardır. Özetle, genel arz talep kanunu
bağlamında; döviz kuru yükseldikçe, döviz talebi azalacaktır. Döviz kuru düştükçe de döviz
talebi artacaktır.
Sözü edilen durumun nedeni kur değişmelerine bağlı olarak yabancı malların ulusal para
fiyatlarındaki değişmelerle bağlantılıdır. Döviz kurları yükseldikçe ithal mallarının ülkedeki
ulusal para cinsinden fiyatları yükselecektir. Buna bağlı olarak yabancı mallara yönelik talep
azalacak ve döviz talebi de kendiliğinden düşmüş olacaktır.
Mal ticaretine dayalı döviz talebi ile döviz kurları arasındaki ilişkiyi somut olarak
görebilmek için örnekleme yöntemini kullanalım.
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ABD’de fiyatı 1000 $ olan bir malın çeşitli döviz kurlarında Türkiye’deki TL fiyatları
ile talep edildiği varsayılan miktarlar ve toplam döviz giderleri aşağıdaki tabloda
görülmektedir.

Tabloda görüldüğü gibi, her yükselen döviz kurunda yabancı mallar Türkiye’de
pahalılaşmakta ve talep edilen döviz miktarı azalmaktadır. Tersten baktığımızda, döviz kuru
düştükçe yabancı mallar ucuzlamakta ve döviz talebi artmaktadır.
Dikkat edilmesi gereken nokta, kurlardaki değişmenin döviz talebini ne ölçüde
etkileyeceğinin bilinmesidir. (Yukarıdaki tabloda varsayımsal olarak yapılmıştır) Gerçekte, bu
durum söz konusu ithal malın esnekliğine bağlı olmaktadır.
*Söz konusu ithal malın yurtiçi talep esnekliği ne derece yüksekse kurdaki bir
yükselmenin talebi azaltıcı etkisi de o derece büyük olmaktadır. Eğer talep esnekliği düşük ise,
bu durumun tersi gerçekleşmektedir.
Normal talep kanunu gereği fiyatı yükselen malın talebi azalacağı için, döviz talebi
eğrisinin negatif eğimli olması beklenir.

Yukarıda verilen örneğe göre çizilen döviz talep eğrisi aşağıda görülmektedir.
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■
Talep esnekliğinin daha düşük olduğu durumlarda talep eğrisi dikleşmekte,
esnekliğin yüksek olduğu durumda ise eğri yatıklaşmaktadır.
■
Mikro ekonomi analizlerinden hatırlanacağı gibi, talep esnekliği eğer 0 (sıfır)
olsaydı, talep eğrisi tamamen dik bir doğru olacaktı, aynı şekilde eğer esneklik sonsuz olduğu
varsayılırsa bu kez de eğri yatay eksene paralel bir doğru biçiminde olacaktır.
■
Bu iki aşırı durum dışında, döviz talep eğrisi, yukarda görülen grafikteki gibi,
negatif eğimli bir eğri olması muhtemeldir. Normal koşullar altında bu eğrinin bu şekilde olması
beklenir.

9.4.1.2.2. Döviz Arzı Eğrisi
Mal ve hizmet ihraç ederek döviz geliri elde eden ihracatçıların, bu dövizleri ulusal
paraya dönüştürmek üzere döviz piyasasına sunmaları dış ticaretten kaynaklanan döviz arzını
oluşturmaktadır. Normal koşullar altında döviz kuru ile döviz arzı arasında pozitif bir ilişki
olması beklenmektedir. Yani, döviz kuru yükseldikçe, ihracat gelirleri artarken, döviz kuru
düştükçe de döviz gelirleri azalmaktadır.
Örneğin, döviz kurundaki bir yükselme, ihraç malının yabancı para cinsinden fiyatının
düşmesi demektir. Bunun anlamı ihraç edilen malın talebinin yabancı ülkelerde artması ve
dolayısıyla da ihracatçı ülkenin döviz arzının genişlemesi demektir. Döviz kurunda bir düşme
durumunda ise, bu etkilerin tersi ortaya çıkacaktır. Yani düşen döviz kuru nedeniyle yerli
malların yabancı para cinsinden fiyatları yükselmekte ve böylece ihraç mallarının dış talebi ve
ülkenin döviz arzı azalmaktadır.
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Türkiye, ABD’ye kumaş ihraç etmektedir ve kumaşın Türkiye’deki fiyatı 6,000 TL’dir.
Bu durumda doların Tl fiyatının 5, 10 ve 15 TL olduğu durumlarda Türk kumaşının ABD’deki
fiyatları ve her fiyata bağlı olarak ortaya çıkan kumaş talepleri, son olarak da Türk ihracatçıların
bu işlemden kazandığı dolar gelirleri (dolar arzı) tabloda görülmektedir. Neticesinde, döviz
kurunun yükselmesi ile birlikte Türkiye’de dolar arzının artması ve dolayısıyla dolar arz
eğrisinin pozitif eğimli olması beklenmektedir.
Döviz arz eğrisinin şeklinin belirlenmesinde kritik nokta, ihraç mallarının dış talep
esnekliği olacaktır. Bu eğrinin pozitif eğimli olması, ihraç mallarının dış talep esnekliğinin 1
den büyük olmasının sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.
Söz konusu döviz kurlarındaki değişme ülkenin ihracat gelirleri üzerinde biri olumlu
biri olumsuz iki etki doğurmaktadır. Olumsuz etki, kurdaki yükselme nedeniyle ihraç mallarının
döviz fiyatlarındaki düşmedir. Bu etki döviz arzını azaltıcı niteliktedir. Olumlu etki ise, ihraç
mallarının ucuzlaması sonucu dış talebin genişlemesi aracılığıyla ortaya çıkmaktadır. Bu
duruma bağlı olarak, belirli bir fiyat düşüşü karşısında talep hacminde meydana gelen
genişleme ölçüsünde döviz arzında da artış ortaya çıkmış olacaktır. Grafiksel görüntüde bunun
anlamı döviz arzı eğrisinin o derece esnek olması, yani eğrinin yatıklaşmasıdır.

Esnekliğin önemini bir örnek üzerinde gösterelim. Dolar kuru 0.50 TL den 1.00 TL ye
yükseldiğinde kumaşın ABD’deki fiyatı 20 dolardan 10 dolara düşmüştür. Yani Türk ihraç
malları yarı yarıya ucuzlamış olmaktadır. Buna karşılık Amerikan halkının kumaş talebi de dört
kat artarak 10.000 birimden 20.000 birime çıkarsa, bu durumun anlamı Türkiye’nin döviz
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arzında herhangi bir değişikliğin olmamasıdır. Türkiye’nin döviz arzının net olarak artış
göstermesi için dış talebin bundan daha yüksek oranlarda artmış olması gereklidir.
Birinci durumda ihraç malının dış talep esnekliği 1 e eşit kabul edilmiştir. Döviz arzının
artması için bu esneklik oranının 1 den büyük olması gerektiği vurgulanmıştır.
Bir diğer üçüncü olasılık da ihraç malının talebinin esneksiz (not flexible) olması,
(oranın 1 den küçük olması) durumudur. Örnek vermek gerekirse, yukarıdaki tabloda fiyatlar
20 dolardan 10 dolara indiğinde ihraç malları yarı yarıya ucuzlamaktadır. ABD’de talep edilen
miktar iki kattan daha az örneğin 10.000 birimden 15.000 birime çıkmışsa, bu durumda döviz
kuru yükselirken döviz arzı artmayıp azalmaktadır. Bu ihtimal döviz arzı eğrisinin pozitif değil,
talep eğrisine benzer negatif eğimli olmasını göstermektedir. Sonuç olarak, döviz arzı eğrisinin
pozitif eğimli olması ihraç malının dış talep esnekliğinin 1 den büyük olması şartına bağlı
olduğu söylenebilmektedir.
Döviz arzının sözü edilen şeklinin piyasa dengesi üzerinde etkisi mevcuttur. Negatif
eğimli bir arz eğrisi durumunda piyasa dengesi istikrarsız olmaktadır. Özetle, bu durumda döviz
talebinin döviz arzını aşması gerçekleşirse kurlarda ortaya çıkacak yükselişler, dış denge
sağlayıcı değil, dengeyi bozucu bir nitelikte olacaktır.

9.4.1.3. Döviz Piyasası ve Ödemeler Dengesini Etkileyen Gelişmeler

•
1. Gelirde değişme: yabancı mal talebini artırır. Döviz talep eğrisi sağa kayar.
Ödemeler bilançosu EN miktarında açık verir. Kurun OR1 e yükselmesi ile dış denge
yeniden sağlanır.
•

2. Tercihlerde değişme

•

3. Enflasyon oranları
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•

4. Beklenen kur değişmeleri

•

5. Yabancı sermaye hareketleri

•
Gibi faktörler de döviz talebinin artmasına ve yukarıdaki mekanizmanın
işlemesine neden olur.

9.4.1.4. Dış Ticaret Bilançosunda Denge Şartı: Marshall-Lerner
Koşulu
Döviz talep ve arz eğrilerinin tam gerçek şekli bilinseydi belli bir durumda döviz
piyasasının istikrarlı veya istikrarsız olduğu kolayca anlaşılabilirdi. Ayrıca bir dış ticaret
dengesi açığını gidermek için kurlardaki gerekli artış oranını belirlemek de hiç zor olmazdı.
Yalnızca mal akımlarını kapsayan dış ticaret bilânçosu dengesinin sağlanmasında
ülkenin ihracat ve ithalatının talep esnekliklerine ait tahminler faydalı olabilmektedir. Bu
amaçla geliştirilen bir prensip, Marshall-Lerner koşulu olarak bilinmektedir. Bu koşula göre,
ithal ve ihraç mallarının arz esnekliklerinin sonsuz olması varsayımı altında döviz piyasasının
istikrarlı olup olmadığı, ithal mallarının yurtiçi talep esnekliği (Em) ile ihraç mallarının talep
esnekliği (Ex) toplam değerine bağlıdır. Bunların mutlak değerleri toplamı 1 veya 1 den daha
büyükse, döviz piyasası istikrarlıdır.
•

Formül olarak şöyle gösterilir.
Em + Ex ≥ 1

•
Demek oluyor ki, yukarıdaki formüle göre ithal ve ihraç mallarının arz
esneklikleri sonsuzken talep esneklikleri toplamının birden büyük olması durumunda,
ulusal paranın değer kaybı dış ticaret açığını, ulusal paranın değer kazanması ise dış
ticaret fazlasını giderici bir etkide bulunmaktadır. Ayrıca formülü dar anlamda almak
yerine talep esnekliklerinin değerindeki büyüklüğe göre kur değişmelerini dış denge
sağlayıcı etkisinin de büyük ve güçlü olacağını düşünmek doğru olacaktır.

9.4. Dış Denkleştirme Politikaları
•
Ödemeler bilânçosundaki açıklar karşısında ülkelerin izleyecekleri politikalar,
bu açıkları finanse etmek, baskı altına almak, ya da tedavi edici önlemler üzerinde
durmak şeklinde özetlenebilir. Açıkların finanse edilmesi, yukarıda belirtildiği gibi
resmi döviz rezervlerini kullanılmasını gerektirir. Böyle bir yol açıkların düzeltilmesi
yönünde önlem almaya gerek duyulmaması demektir.
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•
Fakat ülke kaynakları sınırsız değildir, sahip olunan dış rezervler ne kadar büyük
olursa olsun, er geç tükenebilirler. Ayrıca dış borçlanmaların da bir sınırı vardır. O
bakımdan üzün süreli açıkların finanse edilmesi değil, tedavi e-dilmesi gerekir.
•
Dış açıklar durumunda izlenebilecek diğer bir yöntem de dış ticaret ve kambiyo
politikası araçlarını harekete geçirmektir. Yani, hükümetler gümrük vergileri, kotalar ve
yasaklamalarla ithalâtı kısıtlamaya çalışırlarken, kambiyo denetimi ile de ülkeden döviz
ve sermaye çıkışını kısıtlarlar. Fakat bütün bu önlemler dış açıklan ancak baskı altına
almaya yarar; gerçekte ise açıklar giderilmiş olmazlar.
•
Üçüncü yol da açıkların tedavisi ya da düzeltilmesidir. Bu yol en güç, fakat en
güvenilir olanıdır. Açıkların tedavisi, önce uygulanan kur politikasının gözden
geçirilmesini gerektirir. Dış dengesizliklerin önemli bir nedeni, çoğu kez uygulanan kur
politikasıdır. Merkez bankasının kur istikrarını sağlamak gerekçesiyle piyasaya yaptığı
müdahaleler, ulusal paranın aşırı değerlenmesi (döviz kurunun düşük tutulması)
sonucunu doğurmuş olabilir. Dolayısıyla eğer ortada böyle bir durum varsa, merkez
bankası döviz kurunun piyasada denge değerini bulacak biçimde değerinin
yükselmesine izin vermelidir.
•
Bunun yanında ihracatın artırılabilmesi için kısa ve uzun dönemde alınabilecek
başka önlemler vardır. Kısa dönemde örneğin, ihracatçının dış piyasalar konusunda
bilgilendirilmesi, ihracat üretimine ucuz girdi ve kredi sağlanması, ihracat
bürokrasisinin önlenmesi, vs. üzerinde durulabilir.
•
Uzun dönemde ise konu daha çok kalkınma politikalarıyla ilgilidir. İhracata
yönelik bir kalkınma modeli, kaynakların dinamik karşılaştırmalı üstünlüklere göre
dağıtımını, dış ticaret rejiminin liberalleştirilmesini ve uluslararası işbölümüne gidilerek
ekonominin dünya piyasası ile bütünleştirilmesini gerektirebilir.

Dış ödeme dengesizliklerini gidermeye yönelik olarak hükümetlerin aldıkları kararlara
ve yaptıkları uygulamalara “denkleştirme politikaları” (adjustment policies) denilmektedir.
Denkleştirme politikaları durumunda, daha önce bahsettiğimiz otomatik denkleşme
mekanizmalarından farklı olarak hükümetlerin bir dış açık veya dış fazlayı gidermek için iradi
kararlar almaları söz konusudur.
Denkleştirme politikaları, otomatik denkleşme mekanizmalarının işleyişine izin
verilmediği veya bu mekanizmaların çok yavaş işlediği durumlarda zorunlu olarak
uygulanmaktadır. Bir dış açık veya fazla olarak vuku bulan dengesizliklerde, otomatik
mekanizmalar derhal işlemeye başlar. Bunların içinde ilk harekete geçen kur mekanizmasıdır.
Örneğin, bir dış ödeme açığı durumunda, döviz kuru yükselmeye başlayacaktır. Tabii ki
eğer istikrarlı veya sabit kur politikaları izleniyorsa, dış dengesizliği giderecek ölçüde serbest
kur değişikliklerine izin verilmemektedir. Kur değişmeleri engellendiğinde diğer otomatik
mekanizmaların devreye girmesi beklenmektedir. Bunlardan bir bölümü para politikasına
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dayanır. Ancak hükümetler bazı durumlarda para arzının ödemeler bilânçosu dengesizliklerine
bağlı olarak değişmesini istemezler, merkez bankası müdahaleleri ile bu etkileri
kısırlaştırabilir. Para arzındaki değişmelerin tamamen önlenmesi tersi durumda ortaya çıkacak
olan fiyat ve faiz oranı değişmeleri ile bunların dış dengeyi sağlayıcı etkilerinin önlenmesine
neden olabilmektedir.
Tüm bunlara istinaden, gerek serbest kur gerekse parasal denkleşme mekanizmaları
engellenince, geriye Keynes’in gelir değişmeleri mekanizması kalmaktadır. Bunun da arzu
edildiği şekilde, kısa süre içinde dış dengeyi sağlaması olanağı oldukça sınırlıdır. İç para
arzında değişmeye izin verilmeyen bir ortamda gelir mekanizmasının etkin bir şekilde işlemesi
de şüphelidir. Gerçekten de eğer yüksek gelir düzeylerini destekleyecek ölçüde para arzı
arttırılmazsa faiz oranı yükselecek, yatırımlar düşecek ve sonuç olarak da gelir artışı çok sınırlı
kalacaktır.
Özetle, otomatik denkleşme mekanizmalarının işleyişi hükümet yetkilileri tarafından
engellendikçe dış ödeme açıkları sürecektir. Bu da sınırlı olan döviz rezervlerinin tükenmesi
tehlikesini doğurmaktadır. Böyle bir ortamda hükümetler dış dengeyi sağlamaya yönelik
önlemler alma zorunluluğu ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu baskılara fazla dayanma imkanı
kalmayınca sabit tutulan kurlarda bir ayarlamanın yapılması gibi veya diğer denkleştirici
politika önlemlerine başvuracaklardır.
Bir dış ödeme fazlası ilke karşılan ülke, dış açık kadar ağır baskı altında olmaz. Ancak
dış ödeme fazlalarının ulusal para arzında yarattığı artışlar her zaman ülkede enflasyonu azdıran
etkiler doğurabilmektedir.
Kısacası, dış ödeme dengesizlikleri uzun süreli olması durumunda hükümetlerin
denkleştirici politika önlemleri almalarında zorunluluk vardır. Denkleştirici politikalar
“Harcama Kaydırıcı” (expenditure-switching) politikalar, “Harcama Değiştirici” (expenditurechanging) politikalar ve döviz gelirlerini arttırmaya yönelik politikalar olmak üzere 3’e
ayrılabilmektedir.
Harcama kaydırıcı politikalarda, *toplam harcamaların yerli ve yabancı mallar
arasındaki dağılımı üzerinden yapılan değişikliklerle dış ödeme dengesizlikleri giderilmeye
çalışılır. Yani bir dış açık durumunda harcamaların ithal mallarından yerli mallara doğru
kaydırılması gereklidir. Dış ödeme fazlası durumunda ise, tam tersi söz konusudur.
Harcama değiştirici politikalarda ise *amaç, harcamaların toplam hacmi (mill gelir)
daraltılması veya genişletilmesi aracılığıyla dış dengenin sağlanmasıdır. Yani, toplam
harcamaların dış açıklar karşısında azaltılması, dış fazlalıklar karşısında da genişletilmesi söz
konusudur. Son grup politikalarda ise, *gerek ihracat gerekse öteki döviz kazandırıcı işlemlerin
özendirilmesi yoluyla dış açık veren ülkelerde dengenin sağlanması amaçlanmaktadır.
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9.4.1. Harcama Değiştirici Politikalar
Harcama değiştirici politikalar, toplam harcamaların hacmini aşağı ve yukarı yönde
etkileyerek dış dengeyi sağlama amacına yöneliktir. Hükümetlerin bu konuda
kullanabilecekleri araçlar, “para politikası” ve “maliye politikası”dır.
Dış ödeme açıkları durumunda daraltıcı bir para ve maliye politikası aracılığıyla toplam
harcamalar azaltılır. Dış ödeme fazlası durumunda ise sözü edilen politikalar toplam
harcamaları genişletici şekilde uygulanırlar.

9.4.1.1. Para Politikası
Para politikasının araçları, merkez bankasının uyguladığı açık piyasa işlemleri ile
bankaların kredi karşılıkları ve reeskont oranlarından oluşmaktadır.
Not: Reeskont; kısaca kırdırılmış bir senedin, tekrar kırdırılması işlemidir. Yazımızda
bankalarca iskonto edilmiş bir senedin, merkez bankasınca tekrar iskonto edilmesi (re-iskont)
ifade edilmiştir. Reeskont oranları da merkez bankası tarafından belirlenir ve ticari bankaların
merkez bankasından ödünç alma eğilimlerini düzenler. Oran düşükse, ödünç alma isteği
artarken, oran yüksekse ödünç alma eğilimi azalır.
Bir dış açık durumunda merkez bankası bu araçları daraltıcı etki bağlamında uygular.
Söz konusu uygulamaları şöyle özetleyebiliriz: Önce, bankaların mevduat fonlarına dayanarak
açacakları kredilerde, tutmaları gereken “karşılık oranları” (required reserve ratio) mevduat
munzam karşılıkları yükseltilir. Bu durum kredi hacmini daraltacaktır.
Ayrıca ticari bankaların ellerindeki senetleri yeniden iskonto için merkez bankasına
gönderdiklerinde bunlara uygulanan faiz, yani reeskont oranları (rediscount rates) arttırılır.
Sonuç olarak, bankaların reeskonta başvurma yüzdesi azalacaktır ve doğal olarak kredi verirken
kullanabilecekleri fon miktarları da buna bağlı olarak azalacaktır.
Günümüzde yaygın olarak kullanılan bir başka araç da açık piyasa işlemleridir. (open
market operations) Bu ekonomi aracının işleyişi şöyle olmaktadır; merkez bankası para arzını
kısmak istediği zaman doğrudan sermaye piyasasına girmektedir. Burada hazine bonosu ve
devlet tahvili satışı yapacaktır. Sonuç olarak kişi ve şirketlerin ellerindeki nakit fonları
azalacaktır. Bu durumda bankalarda tutulan mevduat hesapları da azalacağı için, kredi
mekanizmasının tersine işlemesi nedeniyle para arzı toplam olarak birkaç kat daralacaktır.
Üstteki açıklamalara dayanarak gerçekleştirilen para arzının daraltılması, faiz oranlarını
yükseltecek yani borçlanmayı pahalılaştıracaktır. Faizlerin yükselmesi ve ödünç alınabilecek
fonların azalması doğal olarak yatırımları ve öteki harcama akımlarını daraltmaktadır. Toplam
harcamalardaki bu düşme ise çoğaltan mekanizmasında tasarlandığı gibi, tüm ekonomiye
yayılarak milli gelir ve çalışma düzeyini düşürecektir. Milli gelirin daraltılması da bir taraftan
ithalatın azalması, diğer taraftan iç tüketimin azalması anlamına gelmektedir. Bu durum ülkenin
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üreticileri açısından ihracata yönelmeyi getirecektir. Nihayetinde, bütün bu gelişmelerin sonucu
olarak ülkenin dış ticaret bilânçosundaki açığın giderilmesi bağlamında bir etki oluşmaktadır.
Bir dış ödeme fazlası durumunda ise para politikası araçlarını üstteki açıklamanın tersi
yönde düşünmek gerekir. Yani, banka karşılıkları ile reeskont oranları düşürülür ve merkez
bankası açık piyasa işlemlerine girerek sermaye piyasasında menkul kıymet satınalır. Böylece
ödünç verilebilir fon arzı artacak ve faiz oranları da bu oranda düşecektir. Bu durum yatırımları
ve diğer harcamaları arttıracak ve çoğaltan mekanizması ile milli gelir yükselecektir. Artan
milli gelir sonucu ithalat genişler ve ihracat azalır (iç tüketime odaklanmak) ve sonuç olarak
dış ticaret bilânçosunda varolan fazla eritilmiş olur.
Ekonomik faaliyet hacmini etkilemek için para politikasından faydalanma fikri çok
eskilere dayanmasına rağmen, kullanım açısından 1930’lardan sonra Keynes Teorisi sonrası
yaygınlaşmıştır.

9.4.1.2. Maliye Politikası
Maliye politikası araçları da temel olarak vergiler ve kamu harcamalarını ifade eder. Bir
dış ödeme açığı durumunda hükümet, vergileri arttırıp harcamaları azaltarak “bütçe fazlası”
oluşturacaktır. (mevcut açığı azaltmak maksatlı olabilir) Toplam harcamaların bu şekilde
daraltılması doğal olarak milli gelir ve çalışma düzeyini düşürecektir. Bu durum ithalatın
azalması ve ihracat artması sonucunu getirirken, dış ticaret bilânçosu açısından iyileştirici bir
etki doğurmaktadır.
Bir dış ödeme fazlası durumunda ise vergiler azaltılacak ve kamu harcamaları
arttırılarak “bütçe açığı” oluşturulacaktır. (mevcut açığı genişletmek de mümkün) Böylece milli
gelir genişleyecektir. Buna bağlı olarak ithalatın artması ve ihracatın azalması beklenecek ve
dış ticaret bilânçosu fazlasının giderilmesi yönünde adım atılır.
Günümüzde çeşitli ülke örneklerinde görüldüğü gibi, genellikle para politikası toplam
harcamaları etkilemede maliye politikası kadar etkili bir araç değildir. Mesela bir dış açık
durumunda para politikası ile faiz oranları yükseltilse bile toplam harcamalar daralmayabilir.
Çünkü girişimciler ekonomide canlılığa bağlı olarak kâr olanaklarını yüksek tahmin ederek,
faizlerdeki artışa rağmen yatırımları kısma gereği duymayabilirler. Aynı durum maliye
politikası araçlarında söz konusu değildir. Çünkü vergiler ve hükümet harcamaları bu bağlamda
daha sert bir etki ortaya koyarlar.

9.4.2. Harcama Kaydırıcı Politikalar
Harcama Değiştirici Politikalarında ifade edilen toplam harcamalarin hacmi yerine
harcamaların bileşimini etkilemeye yönelik bu politikalar arasında şunlar sayılabilir; dış ticaret
kısıtlamaları, döviz kontrolü ve kur ayarlamaları.
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9.4.2.1. Dış Ticaret Kısıtlamaları
Hükümetlerin ithalatı sınırlandırmak için koydukları gümrük tarifeleri, ithal kotaları ve
yasaklamalar gibi önlemler bu bağlamda ele alınır. Bunlar yabancı mal ve hizmetlerin ülkeye
girişini azaltıcı veya tamamen önleyici etki yaparak döviz giderlerini azaltacak ve dış ticaret
açığının giderilmesi açısından katkı sağlayacaklardır. Aslında bu önlemler açıkları doğrudan
giderme amacına değil, baskı altına alıp caydırıcı bir etki yapmaya yöneliktir.

9.4.2.2. Döviz Kontrolü
Bu araçta, dışarıya yapılacak ödeme akımlarının hükümetler tarafından değişik
şekillerde engellenmesi gerçekleştirilir. Döviz kontrolünün en çok uygulandığı alan yurtdışına
yapılan sermaye ihracında olmaktadır. Devletler karşılaştıkları dış ödeme açığının düzeyine
göre, sermaye ihracına değişebilen ölçülerde kısıtlamalar koyabilmektedir. Döviz kontrolünün
daha sert halinde mal ve hizmetlerin ithali için kullanılan döviz miktarları da sınırlandırılabilir.
Sonuç olarak, tüm bu uygulamalarda temel amaç, ülkenin toplam döviz giderlerinin kısılarak
dış açığın azaltılması veya isteniyorsa tamamen giderilmesidir.
Gerek dış ticaret sınırlandırmaları, gerekse kambiyo denetimi serbest ticaret ve piyasa
mekanizması düşüncesine göre karşı uygulamalardır.
Gümrük tarifeleri çoğu mallarda uluslararası anlaşmalarla belirlenir. Doğal olarak
ülkeler bunları tek taraflı bildirilerle değiştirmeleri mümkün olmamaktadır. (ülkelerin
karşılaştırmalı güçlerinin farkının büyük olması istisna oluşturabilir) Fakat bu durum gümrük
tarifelerinin değiştirilmemesinde tek etken olduğu söylenemez. Çünkü bir diğer etken de
yapılacak bir gümrük tarife değişikliğine karşılık diğer ticaret ortaklarının misilleme yapması
olasılığıdır. (onlarında aynı şekilde kısıtlayıcı önlem alması) Sonuç olarak, gümrük tarifelerinin
ekonomik sakıncaları onların bir politika aracı olarak kullanılmasını engellemektedir. Yani
ülkelerin bu bağlamda büyük bir serbest davranma lüksüne sahip oldukları söylenemez.
Benzer durum kambiyo denetimi için de geçerli olmaktadır. Kambiyo denetiminin en
önemli olumsuz etkisi ülkenin ulusal parasının konvertibil olma (değiştirilebilir)(convertibility)
özelliğinin azalması veya tamamen ortadan kalkabilmesidir. Bu durum ulusal paranın
“yumuşak para” olarak ifade edilir. Dış açıkların giderilmesi için ulusal paranın
konvertibilitesinden vazgeçmek pek akıl kârı bir iş değildir.

9.4.2.3. Kur Ayarlamaları
İngilizce olarak exchange rate adjustment ifadesi ile karşılanan bu politika aracı sabit
veya istikrarlı kur rejimlerinde uygulanabilmektedir. (serbest dalgalanan kur sisteminde kurlar
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serbest piyasaya bırakılmaktadır) Böyle bir sistemde bilindiği gibi günümüzde ülkenin parası
ya güçlü bir para birimine (dolar, euro gibi) ya da SDR gibi özel olarak oluşturulmuş yabancı
paralar sepetine bağlanmıştır. Hükümetler döviz piyasalarına yaptıkları müdahaleler ile kurları
sabit veya istikrarlı düzeylerde yani alt ve üst sınırların olduğu bir istikrarlı sistemde
sürdürmeye çalışırlar.
Ancak atlanmaması gereken nokta, kur ayarlamalarının uzun vadeli dış açıklar
konusunda etkisiz kalmasıdır. Çünkü piyasada sınırsız döviz satma olanağı olmadığına göre
ülke, elbet bir gün resmi döviz kurlarını yükseltmek zorunda kalacaktır. Bu durumda kurların
aniden yükseltilmesi işlemine devalüasyon, düşürülmesine ise revalüasyon denilmektedir.

9.4.2.4. Devalüasyon
Basit bir tanımlamaya göre devalüasyon; sabit kur rejimlerinde hükümet kararı ile resmi
döviz kurun yükseltilmesi olayına denilmektedir. Revalüasyon ise bunun tam tersi yönünde
ulusal paranın değerlendirilmesi olarak ifade edilir.
Bu tanımlamalarda önem verilmesi gereken birinci nokta, uygulanan kur sistemidir.
Devalüasyon veya revalüasyon terimleri sabit veya istikrarlı kur sistemlerinde ve hükümet
kararı ile döviz kurlarında yapılan ayarlamalar için kullanılmaktadır. Yani serbest dalgalanan
kur sistemlerinde piyasanın işleyişi dolayısıyla kurun yükselmesi (ulusal paranın değer
yitirmesi – depreciation) veya kurun düşmesi (ulusal paranın değer kazanması – appreciation)
için devalüasyon ve revalüasyon terimlerini kullanmak doğru olmaz.
Fakat resmen sabit kurların olmadığı ve kurların piyasaya bırakıldığı sistemlerde de
devalüasyon benzeri uygulamalarla karşılaşılması mümkündür. Örneğin, kurlar piyasaya
bırakılmış olduğunda bile merkez bankası müdahaleleri ile piyasa kurunu denge kurundan
düşük tutabilmektedir. Bu tarz uygulamalara ulusal paranın aşırı değerlenmiş olmasına neden
olan değerlenmiş kur politikası denilmektedir.
Hem Türkiye bağlamında hem de Güney Doğu Asya ülkelerinde kısa süreli yabancı
sermayeyi ülkeye çekmek için böyle düşük kur politikaları, yüksek faiz teşvikiyle birlikte
uygulanmıştır. Fakat unutulmaması gereken nokta, bu politikaların ulusal paranın aşırı
değerlenmiş hale getirmesi nedeniyle ihracatı azaltarak sözü edilen ülkelerin dış ödeme açığı
sorunlarını daha zorlayıcı noktalara götürebilmektedir. Sonuç olarak ekonomik kriz kaçınılmaz
bir hal alabilmektedir. Krize sürüklenen ülkelerde genellikle ilk olarak, ulusal paralar devalüe
edilmesi gündeme gelir.
Özetle devalüasyon uygulamaları temelde kur sistemine özgü olmakla birlikte, kurlarını
piyasaya bırakan, fakat piyasaya müdahalelerde bulunan ülkelerde de örnekleri görülen
uygulamalardır. Ancak normalde kurların serbest piyasa ortamında arz ve talebe bağlı olarak
değişmesi ile devalüasyon ve revalüasyon uygulaması karıştırılmamalıdır.
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Diğer taraftan kurun piyasa mekanizmasının işleyişi sonucunda veya hükümetin
müdahalesi ile yükseltilmesi durumunda ortaya çıkacak olaylar birbirine benzer niteliktedir. O
bakımdan, serbest dalgalanan kur sistemi incelenmesi yaptığımız yazıda inceleyebileceğiniz
sistemi bu yazıda devalüasyon üzerinde irdeleyeceğiz.
Her iki sistemdeki kur değişmeleri nitelikleri bakımından tamamen birbirinin aynısı
olmadığını belirtmek gerekir. Örneğin, kurlardaki bir değişmenin geçerlilik süreleri arasında
büyük farklılıklar olabilmektedir. Mesela sabit veya istikrarlı kur sistemlerinde bir devalüasyon
(veya revalüasyon) yapıldığında, belirlenen yeni kurlar uzun süre geçerli olabilmektedir. (bir
sonraki yeni ayarlama gelene kadar yıllar geçebilir).
Devalüasyon gerçekleştirildiği ekonomi üzerinde bir tür “şok” etkisi ortaya
çıkartmaktadır. Yani kur ayarlaması yüksek oranlıdır ve devalüasyon kararı bir kriz ortamında
ekonomiyi daraltma amacına yönelik başka önlemler içeren toplu bir politikanın parçası
olmaktadır.

9.4.2.4.1. Devalüasyon ve Esneklik Yaklaşımı
Devalüasyonu açıklamada kullanabilecek bu yaklaşımdaki temel amaç, devalüasyonun
dış ticaret akımları üzerindeki etkilerinin açıklanmasını içermektedir ve sermaye akımları ise
dikkate alınmamaktadır.
Esneklik yaklaşımına göre devalüasyon dış ticaret bilânçosu üzerindeki etkileri, daha
önce serbest değişken kur sisteminde ulusal paranın değerindeki bir düşüş durumunda
açıkladığımız etkilerin benzeri olarak ortaya çıkmaktadır. O nedenle aynı bilgiler bu yazımızda
tekrarlanmayacaktır.
Devalüasyon ulusal para cinsinden olarak ülkedeki ithal malların fiyatını yükseltecektir.
Döviz cinsinden ise ülkenin ihraç mallarını yabancı müşterilere karşı ucuzlatacaktır. Sonuç
olarak esneklik yaklaşımına göre, ithalat giderleri açısından devalüasyondan beklenen etki;
ithal malların yurtiçi talebinin azalması ve ülkenin döviz giderlerinin azaltılmasıdır. Buna
kısaca “döviz tasarrufu sağlayıcı etki” denilmektedir.
Belirli orandaki bir devalüasyonun ne ölçüde döviz tasarrufu sağlayacağı, ithal mallarda
ortaya çıkan fiyat artışlarına halkın vereceği tepkiye bağlı olmaktadır. Bu göstergeyi ithal
malları talebinin esnekliği olarak da ifade edebiliriz. Ayrıca geometrik olarak, talep eğrisi ne
derece yatık bir eğri konumunda ise ithalatı kısıcı ve döviz tasarrufu sağlayıcı etkisi de o kadar
yüksek olmaktadır. Tersi durumda ise yani talep eğrisi ne derece dik ise devalüasyonun ithalatı
kısıcı ve döviz tasarrufu sağlayıcı etkisi de o kadar düşük olacaktır.
Esneklik yaklaşımına göre devalüasyonun döviz gelirlerini arttırması, ihraç mallarını
yabancı para cinsinden ucuzlatması nedeniyle yani yabancı tüketicilerin bu mallara karşı
taleplerinin artması sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu duruma da “döviz kazandırıcı etki”
denilmektedir. Devalüasyonun ne ölçüde döviz kazandıracağı yine ülkenin ihraç mallarına karşı
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yabancı tüketicilerin vereceği tepkiye yani talep esnekliğine bağlı olarak belirlenen bir konu
olmaktadır. Devalüasyonun sağladığı belirli bir ucuzluk (yabancı para cinsinden) nedeniyle,
yabancı ülkedeki tüketiciler talep ettikleri miktarı ne kadar fazla arttırıyorsa, yani talep
esnekliği ne kadar yüksekse döviz kazandırıcı etki de o kadar yüksek olacaktır. Tersi durumda,
yani talep esnekliğinin düşük olduğu durumda, döviz kazandırıcı etki de o kadar düşük
olacaktır.
Bu noktada devalüasyonun döviz tasarrufu sağlayıcı etkisi ile döviz kazandırıcı etkisi
arasındaki bir farkı açıklamak gereklidir.
Normal koşullar altında, ithal malların talep eğrisi negatif eğimli olduğu için,
devalüasyonun döviz tasarrufu sağlayıcı etkisi kesin olmaktadır. Ancak aynı şey döviz
kazandırıcı etki için söylenemez. Çünkü ihracat geliri kazandırma açısından, devalüasyon
birbirine tersi iki etki doğurmaktadır. *Birisi döviz cinsinden ihraç mallarını ucuzlatmasıdır ki,
bu olumsuz yöndedir. Diğeri ise ucuzlama dolayısıyla yabancı tüketicilerin talep hacimlerini
arttırmalarıdır ki, bu da olumlu etkiyi temsil etmektedir.
Sonuç olarak devalüasyon ihracat gelirlerini net olarak arttırıp arttırmayacağı bu iki
etkinin karşılıklı değerlerine bağlı olmaktadır. *Eğer hacimdeki genişleme etkisi, fiyattaki
düşüş etkisinden daha büyük olursa, ihracat gelirleri artacaktır. Tersi durumda ise ihracat
gelirleri net olarak düşecektir. İki etkinin birbirine eşit olması durumunda ise ihracat gelirleri
değişmeyecektir.
Bu ifade edilen durumla ilgili somut bir örnek verelim.
Diyelim ki devalüasyon nedeniyle ihraç malları fiyatları döviz cinsinden 50%
ucuzlamışkken yabancıların talebi 100% genişlemiştir. (talep esnekliği 2 veya daha yüksek
olması) Bu durumda ülkenin ihracattan sağladığı döviz gelirleri net olarak artacaktır. (50%
oranında) Tersine ihracat fiyatları 50% düşerken eğer ihracat hacmindeki artış oranı yalnızca
25% olursa (talep esnekliği ½ veya daha düşük) döviz gelirleri net olarak azalacaktır. (25%
oranında) Üçüncü olasılık da ihracatın 50% ucuzlamasına karşılık talebin de aynı oranda
(50%) genişlemesidir. Bu durumda döviz gelirlerinde bir değişiklik olmayacaktır.
Özetle, devalüasyonun döviz tasarrufu sağlayıcı etkisi normal koşullar altında kesin
olarak ifade edilebilirken, döviz kazandırıcı etki de böyle bir kesinlik yoktur. Bu etki ihraç
mallarına olan dış talebin esnekliğine bağlı olarak belirlenebilir.
Döviz tasarrufu sağlayıcı ve döviz kazandırıcı etkilerini ayrı ayrı açıkladıktan sonra
şimdi devalüasyonun dış ticaret bilânçosu üzerindeki genel etkisine bakabiliriz. Devalüasyonun
dış ticaret bilânçosuna etkisi yazıda bu kısma kadar anlattığımız iki etkinin toplamından
oluşmaktadır. Dış açık içinde bulunan ve sabit kur sistemine sahip bir ülkede ulusal paraların
değerini düşürüp, sözü edilen iki etki bağlamında devalüasyonun açığını giderici bir sonucun
ortaya çıkması beklenir.
Devalüsyonun dış ticaret dengesini iyileştirici bir sonuç doğurması “Marshall-Lerner
Koşulu”na bağlıdır. Arz esnekliklerinin sonsuz olması varsayımı altında, bu koşul itham
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malların yurtiçi talep esnekliği (em) ile ihraç malları dış talep esnekliği (ex) toplamının 1’e eşit
olması ve 1 den büyük olması şeklinde ifade edilir.
em + ex ≥ 1
Üstteki ifadeyi esneklikler toplamının 1 den büyük olması biçiminde yorumlamak
gereklidir. Esneklik yaklaşımında devalüasyonun başarısı için esneklik düzeyleri oldukça
önemlidir.
II. Dünya Savaşı öncesinde talep esnekliklerinin değerinin çok yüksek olduğu
düşünülüyordu. Bu görüşü benimseyenler arasında ünlü İngiliz iktisatçı Alfred Marshall da
sayılabilir. Fakat bu görüşü benimseyenler bu ifade ettikleri sonucu uygulamalı araştırmalar ile
ispatlamış değillerdi.
1940’lardan sonra uluslararası ticarette talep esnekliklerini değerini ölçmek için çok
sayıda ekonomik araştırma yapılmıştır. Bu çalışmalar ithalat iç talep ve dış talep esnekliklerinin
mutlak değer olarak 1 in altında veya 1 e çok yakın olduğunu göstermekteydi. Böylece savaş
öncesi “esneklik iyimserliği” (elasticity optimism) yerini şimdi “esneklik karamsarlığı”
(elasticity pessimism) görüşü almıştır.
Ama 1950’lerde Orcutt, esnekliklerin değerini ölçmek için kullanılan ekonometrik
tekniklerin, tahminleri olduğundan düşük gösterdiğini ortaya koymuştur. Yani, Marshall’ın eski
varsayımı genel olarak doğru olduğu görülmüştür. Yapılan diğer araştırmalarda bu sonucu
vermiştir. Ayrıca 1940’lardaki araştırmaların kısa dönem esnekliklere dayanması nedeniyle
böyle bir yanlış bir sonucun çıktığı anlaşılmıştır. Çünkü uzun zaman süresi içinde, esneklik
değerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Özetle ekonometrik araştırmalarla desteklenen
günümüz anlayışı esnekliklerin değerinin göreceli olarak yüksek olduğunu kabul etmektedir.

9.4.2.4.2. “J” Eğrisi Etkisi
•
Devalüasyon sonrası ticaret bilânçosundaki değişmeler bir J harfine
benzetildiğinden bu şekilde ifade edilmiştir. J harfine ait şeklin basit anlatımı
devalüasyonu izleyerek ticaret bilânçosunun önce daha da bozulması, sonra ise
düzelmenin gerçekleşmesi olarak yapılabilir. Neticesinde, zaman içinde ticaret
bilânçosundaki gelişmeler adeta J harfi çizmektedir.
•
J eğrisi etkisi kısa dönem esnekliklerinin düşük olmasına bağlı bir olaydır.
Üretici ve tüketicilerin devalüasyonun ortaya çıkardığı yeni koşullara uyum sağlamaları
zaman almaktadır. Konu hakkında yapılan uygulamalı araştırmalar uzun dönem
esnekliklerin bazen kısa dönem esnekliklerinin iki katı kadar olabildiğini göstermiştir.
•
Ayrıca bu çalışmalar, fiyat değişmelerinin son etkilerinin ancak yüzde 50 si ilk
sene itibariyle kendini gösterdiğini belirtmektedir. Kısa dönem esnekliklerinin
Marshall-Lerner koşulunu karşılayamaması J eğrisi etkisine yol açmaktadır.

218

Kısa dönem esnekliklerinin uzun dönemli esnekliklerden düşük olmasının pek çok
nedeni vardır. Bunlar arasında örneğin devalüasyonun hemen sonrasında ihracat gelirleri ve
ithalat giderlerindeki değişme, önceden imzalanmış sözleşmelere bağlı olur. Devalüasyon
öncesinden başlamış olan ithalattaki genişleme ve ihracattaki düşme eğilimi bir süre daha
kendisini gösterecektir. Sonra ise, tüketicilerin yeni fiyatlara tepkide bulunmaları ve
alışkanlıklarını değiştirmeleri zaman almaktadır.
Bazı iktisatçılar bu konuda devalüasyon sırasındaki beklentilerin etkisi üzerinde
durmaktadır. Çünkü tahmin edilebileceği gibi devalüasyon beklentisi olduğu zamanlarda
ithalatçılar, kısa dönemde fiyatlardaki yükselmenin süreceğini düşünerek şimdiden siparişlerini
arttırma yoluna gideceklerdir. İhracatçılar ise ilerde kurların daha da yükseleceğini hesap
ettikleri için dış satımlarını belirli bir süreliğine erteleyeceklerdir. Devalüasyondan sonra
yeniden ihracat bağlantısının kurulması da belli bir zaman gerektirecektir.

J eğrisi üstteki grafik üzerinde gösterilmiştir. Devalüasyonun ticaret bilânçosunu
iyileştirici etkilerinin ne kadar zaman alacağı ülkeden ülkeye değişebilmektedir. Uygulamalı
çalışmalar bu sürenin ortalama olarak iki yılın üzerinde olduğu göstermektedir.
J eğrisi etkisi diğer yandan esnek kur sisteminin işleyişi ile ilgili ciddi bir sorun
doğurmaktadır. Bu da esnek kurun, uzun dönemli denge hedefini aşabilme olasılığı olmaktadır
(over-shooting).
Bu durumu şöyle açıklayabiliriz: diyelim ki sözgelişi, döviz talebindeki otonom bir artış
nedeniyle ulusal para, dış değer kaybına uğramış olsun. Eğer ticaret bilânçosu kısa dönemde
buna bağlı olarak daha da fazla bozulma gösteriyorsa, bunun anlamı aşırı döviz talebinin
azalmadığı aksine arttığı demektir. Sonuç olarak ulusal para uzun dönemli denge sınırının da
ötesinde bir değer kaybına uğrayacak, bu durum da ekonomide gereksiz kaynak aktarmalarına
neden olabilecektir.
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Yapılan uygulamaları araştırmalar, gerçek dünyadaki esnekliklerin kısa dönemde bile
genellikle döviz piyasasında denge sağlayacak boyutta yüksek olduğunu, uzun dönemde ise
oldukça yüksek döviz arz ve talep eğrilerine neden olacak düzeyde olduğunu ortaya
koymaktadır. Fakat bu araştırmaların sonuçları diğer taraftan, etki dönemi içerisinde (örneğin
ilk 6 ay) esnekliklerin, bir devalüasyon veya ulusal paradaki değer kaybının hemen ardından
cari işlemler dengesinde bozulma doğuracak şekilde düşük olduğunu ortaya koymaktadır.

9.4.2.4.3. Devalüasyon ve Kurların Geçiş Etkisi
Döviz kurundaki bir değişme sonucunda ithal ve ihraç mallarının fiyatlarında görülen
değişme oranına geçiş etkisi adı verilir.
Üstteki analizlerde kurlarda yapılan değişikliklerin fiyatlara yansımasının veya geçiş
etkisinin (pass through) tam olduğu varsayıldı. Ancak bu varsayım her zaman geçerli
olmamaktadır. Bazı durumlarda ihracatçılar devalüasyon sonrasında yabancı para cinsinden
fiyatlardaki ucuzlama neticesinde gelirlerindeki düşüşü önlemek için sattıkları malların
fiyatlarını yükseltme yoluna gidebilirler. Bu durum malların dış talep esnekliğinin düşük olması
durumunda söz konusu olabilmektedir.
Çünkü talep esnekliğinin düşük olduğu durumlarda dış satış hacmi devalüasyon
oranında artmayacağı gerçeğinden yola çıkarak, ihracatçıların gelirleri ulusal para cinsinden
azalabileceği tahmin edilebilir. Bunun için ihracatçılar devalüasyon sonrası ulusal para
fiyatlarını arttırarak dış fiyatların devalüasyon oranında düşmesini engelleyebilirler. Bu
durumda eksik bir geçiş etkisi söz konusudur.
Benzer bir durum yabancı ihracatçılar açısından da düşünülebilir. Devalüasyon yapan
ülkede ithal malların fiyatı yükseleceğinden, bu malların talep esnekliği düşük olduğu
durumlarda, yabancı satıcılar malların satış fiyatlarını düşürme yoluna gidebilirler. İthal
malların ulusal para cinsinden fiyatlarının devalüasyon oranında yükselmediği sözü edilen
durumda, bu kez ithalat açısından kur değişmelerinin eksik geçiş etkisi söz konusu olmaktadır.
Sonuç olarak devalüasyon etkileri incelenirken bunun gibi geçiş etkilerinin eksik olduğu
durumları da unutmamak gereklidir.
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Giriş
Ödemeler bilançosundaki açık veya fazlalıkların belli bir süre içinde giderilmesi ve dış
dengenin sağlanması gerekir. Dış açıkların giderilmesinde etkili olabilecek mekanizmalar:
Fiyat değişmeleri, Gelir değişmeleri, Parasal değişmeler, Dolaysız kontroller ve Döviz
gelirlerini artırıcı önlemler şeklinde sıralanabilir. Dış ödemeler dengesini sağlayıcı
mekanizmaların bir bölümü kendiliğinden işlemeye başlar. Bunlara Otomatik Denkleştirme
Mekanizmaları adı verilir. Bazılarının işleyişi hükümetlerin alacağı kararlara bağlıdır. Bunlara
Dış Denkleştirme Politikaları denir. Ödemeler bilânçosundaki açıklar karşısında ülkelerin
izleyecekleri politikalar, bu açıkları finanse etmek, baskı altına almak, ya da tedavi edici
önlemler üzerinde durmak şeklinde özetlenebilir. Dış açıklar durumunda izlenebilecek diğer bir
yöntem de dış ticaret ve kambiyo politikası araçlarını harekete geçirmektir. Bir dış açık
durumunda merkez bankası daraltıcı para politikaları uygulayabilir. Hükümet daraltıcı maliye
politikası uygulayabilir. Dış açıkları kapatmada devalüasyon da bir başka seçenektir. Bununla
birlikte bir devalüasyonun dış açığı kapatmada başarılı olabilmesi için Marshall-Lerner
koşulunun sağlanması gereklidir.
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10.1. Dış Ticaret Bilançosunda Denge Şartı: Marshall-Lerner Koşulu
Döviz talep ve arz eğrilerinin tam gerçek şekli bilinseydi belli bir durumda döviz
piyasasının istikrarlı veya istikrarsız olduğu kolayca anlaşılabilirdi. Ayrıca bir dış ticaret
dengesi açığını gidermek için kurlardaki gerekli artış oranını belirlemek de hiç zor olmazdı.
Yalnızca mal akımlarını kapsayan dış ticaret bilânçosu dengesinin sağlanmasında
ülkenin ihracat ve ithalatının talep esnekliklerine ait tahminler faydalı olabilmektedir. Bu
amaçla geliştirilen bir prensip, Marshall-Lerner koşulu olarak bilinmektedir. Bu koşula göre,
ithal ve ihraç mallarının arz esnekliklerinin sonsuz olması varsayımı altında döviz piyasasının
istikrarlı olup olmadığı, ithal mallarının yurtiçi talep esnekliği (Em) ile ihraç mallarının talep
esnekliği (Ex) toplam değerine bağlıdır. Bunların mutlak değerleri toplamı 1 veya 1 den daha
büyükse, döviz piyasası istikrarlıdır.
•

Formül olarak şöyle gösterilir.

Em + Ex ≥ 1
•
Demek oluyor ki, yukarıdaki formüle göre ithal ve ihraç mallarının arz
esneklikleri sonsuzken talep esneklikleri toplamının birden büyük olması durumunda,
ulusal paranın değer kaybı dış ticaret açığını, ulusal paranın değer kazanması ise dış
ticaret fazlasını giderici bir etkide bulunmaktadır. Ayrıca formülü dar anlamda almak
yerine talep esnekliklerinin değerindeki büyüklüğe göre kur değişmelerini dış denge
sağlayıcı etkisinin de büyük ve güçlü olacağını düşünmek doğru olacaktır.

10.2. Dış Denkleştirme Politikaları
•
Ödemeler bilânçosundaki açıklar karşısında ülkelerin izleyecekleri politikalar,
bu açıkları finanse etmek, baskı altına almak, ya da tedavi edici önlemler üzerinde
durmak şeklinde özetlenebilir. Açıkların finanse edilmesi, yukarıda belirtildiği gibi
resmi döviz rezervlerini kullanılmasını gerektirir. Böyle bir yol açıkların düzeltilmesi
yönünde önlem almaya gerek duyulmaması demektir.
•
Fakat ülke kaynakları sınırsız değildir, sahip olunan dış rezervler ne kadar büyük
olursa olsun, er geç tükenebilirler. Ayrıca dış borçlanmaların da bir sınırı vardır. O
bakımdan üzün süreli açıkların finanse edilmesi değil, tedavi edilmesi gerekir.
•
Dış açıklar durumunda izlenebilecek diğer bir yöntem de dış ticaret ve kambiyo
politikası araçlarını harekete geçirmektir. Yani, hükümetler gümrük vergileri, kotalar ve
yasaklamalarla ithalâtı kısıtlamaya çalışırlarken, kambiyo denetimi ile de ülkeden döviz
ve sermaye çıkışını kısıtlarlar. Fakat bütün bu önlemler dış açıklan ancak baskı altına
almaya yarar; gerçekte ise açıklar giderilmiş olmazlar.
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•
Üçüncü yol da açıkların tedavisi ya da düzeltilmesidir. Bu yol en güç, fakat en
güvenilir olanıdır. Açıkların tedavisi, önce uygulanan kur politikasının gözden
geçirilmesini gerektirir. Dış dengesizliklerin önemli bir nedeni, çoğu kez uygulanan kur
politikasıdır. Merkez bankasının kur istikrarını sağlamak gerekçesiyle piyasaya yaptığı
müdahaleler, ulusal paranın aşırı değerlenmesi (döviz kurunun düşük tutulması)
sonucunu doğurmuş olabilir. Dolayısıyla eğer ortada böyle bir durum varsa, merkez
bankası döviz kurunun piyasada denge değerini bulacak biçimde değerinin
yükselmesine izin vermelidir.
•
Bunun yanında ihracatın artırılabilmesi için kısa ve uzun dönemde alınabilecek
başka önlemler vardır. Kısa dönemde örneğin, ihracatçının dış piyasalar konusunda
bilgilendirilmesi, ihracat üretimine ucuz girdi ve kredi sağlanması, ihracat
bürokrasisinin önlenmesi, vs. üzerinde durulabilir.
•
Uzun dönemde ise konu daha çok kalkınma politikalarıyla ilgilidir. İhracata
yönelik bir kalkınma modeli, kaynakların dinamik karşılaştırmalı üstünlüklere göre
dağıtımını, dış ticaret rejiminin liberalleştirilmesini ve uluslararası işbölümüne gidilerek
ekonominin dünya piyasası ile bütünleştirilmesini gerektirebilir.

Dış ödeme dengesizliklerini gidermeye yönelik olarak hükümetlerin aldıkları kararlara
ve yaptıkları uygulamalara “denkleştirme politikaları” (adjustment policies) denilmektedir.
Denkleştirme politikaları durumunda, daha önce bahsettiğimiz otomatik denkleşme
mekanizmalarından farklı olarak hükümetlerin bir dış açık veya dış fazlayı gidermek için iradi
kararlar almaları söz konusudur.
Denkleştirme politikaları, otomatik denkleşme mekanizmalarının işleyişine izin
verilmediği veya bu mekanizmaların çok yavaş işlediği durumlarda zorunlu olarak
uygulanmaktadır. Bir dış açık veya fazla olarak vuku bulan dengesizliklerde, otomatik
mekanizmalar derhal işlemeye başlar. Bunların içinde ilk harekete geçen kur mekanizmasıdır.
Örneğin, bir dış ödeme açığı durumunda, döviz kuru yükselmeye başlayacaktır. Tabii
ki eğer istikrarlı veya sabit kur politikaları izleniyorsa, dış dengesizliği giderecek ölçüde serbest
kur değişikliklerine izin verilmemektedir. Kur değişmeleri engellendiğinde diğer otomatik
mekanizmaların devreye girmesi beklenmektedir. Bunlardan bir bölümü para politikasına
dayanır. Ancak hükümetler bazı durumlarda para arzının ödemeler bilânçosu dengesizliklerine
bağlı olarak değişmesini istemezler, merkez bankası müdahaleleri ile bu etkileri kısırlaştırabilir.
Para arzındaki değişmelerin tamamen önlenmesi tersi durumda ortaya çıkacak olan fiyat ve faiz
oranı değişmeleri ile bunların dış dengeyi sağlayıcı etkilerinin önlenmesine neden
olabilmektedir.
Tüm bunlara istinaden, gerek serbest kur gerekse parasal denkleşme mekanizmaları
engellenince, geriye Keynes’in gelir değişmeleri mekanizması kalmaktadır. Bunun da arzu
edildiği şekilde, kısa süre içinde dış dengeyi sağlaması olanağı oldukça sınırlıdır. İç para
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arzında değişmeye izin verilmeyen bir ortamda gelir mekanizmasının etkin bir şekilde işlemesi
de şüphelidir. Gerçekten de eğer yüksek gelir düzeylerini destekleyecek ölçüde para arzı
arttırılmazsa faiz oranı yükselecek, yatırımlar düşecek ve sonuç olarak da gelir artışı çok sınırlı
kalacaktır.
Özetle, otomatik denkleşme mekanizmalarının işleyişi hükümet yetkilileri tarafından
engellendikçe dış ödeme açıkları sürecektir. Bu da sınırlı olan döviz rezervlerinin tükenmesi
tehlikesini doğurmaktadır. Böyle bir ortamda hükümetler dış dengeyi sağlamaya yönelik
önlemler alma zorunluluğu ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu baskılara fazla dayanma imkanı
kalmayınca sabit tutulan kurlarda bir ayarlamanın yapılması gibi veya diğer denkleştirici
politika önlemlerine başvuracaklardır.
Bir dış ödeme fazlası ilke karşılan ülke, dış açık kadar ağır baskı altında olmaz. Ancak
dış ödeme fazlalarının ulusal para arzında yarattığı artışlar her zaman ülkede enflasyonu azdıran
etkiler doğurabilmektedir.
Kısacası, dış ödeme dengesizlikleri uzun süreli olması durumunda hükümetlerin
denkleştirici politika önlemleri almalarında zorunluluk vardır. Denkleştirici politikalar
“Harcama Kaydırıcı” (expenditure-switching) politikalar, “Harcama Değiştirici” (expenditurechanging) politikalar ve döviz gelirlerini arttırmaya yönelik politikalar olmak üzere 3’e
ayrılabilmektedir.
Harcama kaydırıcı politikalarda, *toplam harcamaların yerli ve yabancı mallar
arasındaki dağılımı üzerinden yapılan değişikliklerle dış ödeme dengesizlikleri giderilmeye
çalışılır. Yani bir dış açık durumunda harcamaların ithal mallarından yerli mallara doğru
kaydırılması gereklidir. Dış ödeme fazlası durumunda ise, tam tersi söz konusudur.
Harcama değiştirici politikalarda ise *amaç, harcamaların toplam hacmi (mill gelir)
daraltılması veya genişletilmesi aracılığıyla dış dengenin sağlanmasıdır. Yani, toplam
harcamaların dış açıklar karşısında azaltılması, dış fazlalıklar karşısında da genişletilmesi söz
konusudur. Son grup politikalarda ise, *gerek ihracat gerekse öteki döviz kazandırıcı işlemlerin
özendirilmesi yoluyla dış açık veren ülkelerde dengenin sağlanması amaçlanmaktadır.

10.2.1. Harcama Değiştirici Politikalar
Harcama değiştirici politikalar, toplam harcamaların hacmini aşağı ve yukarı yönde
etkileyerek dış dengeyi sağlama amacına yöneliktir. Hükümetlerin bu konuda
kullanabilecekleri araçlar, “para politikası” ve “maliye politikası”dır.
Dış ödeme açıkları durumunda daraltıcı bir para ve maliye politikası aracılığıyla toplam
harcamalar azaltılır. Dış ödeme fazlası durumunda ise sözü edilen politikalar toplam
harcamaları genişletici şekilde uygulanırlar.
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10.2.1.1. Para Politikası
Para politikasının araçları, merkez bankasının uyguladığı açık piyasa işlemleri ile
bankaların kredi karşılıkları ve reeskont oranlarından oluşmaktadır.
Not: Reeskont; kısaca kırdırılmış bir senedin, tekrar kırdırılması işlemidir. Yazımızda
bankalarca iskonto edilmiş bir senedin, merkez bankasınca tekrar iskonto edilmesi (re-iskont)
ifade edilmiştir. Reeskont oranları da merkez bankası tarafından belirlenir ve ticari bankaların
merkez bankasından ödünç alma eğilimlerini düzenler. Oran düşükse, ödünç alma isteği
artarken, oran yüksekse ödünç alma eğilimi azalır.

Bir dış açık durumunda merkez bankası bu araçları daraltıcı etki bağlamında uygular.
Söz konusu uygulamaları şöyle özetleyebiliriz: Önce, bankaların mevduat fonlarına dayanarak
açacakları kredilerde, tutmaları gereken “karşılık oranları” (required reserve ratio) mevduat
munzam karşılıkları yükseltilir. Bu durum kredi hacmini daraltacaktır.
Ayrıca ticari bankaların ellerindeki senetleri yeniden iskonto için merkez bankasına
gönderdiklerinde bunlara uygulanan faiz, yani reeskont oranları (rediscount rates) arttırılır.
Sonuç olarak, bankaların reeskonta başvurma yüzdesi azalacaktır ve doğal olarak kredi verirken
kullanabilecekleri fon miktarları da buna bağlı olarak azalacaktır.
Günümüzde yaygın olarak kullanılan bir başka araç da açık piyasa işlemleridir. (open
market operations) Bu ekonomi aracının işleyişi şöyle olmaktadır; merkez bankası para arzını
kısmak istediği zaman doğrudan sermaye piyasasına girmektedir. Burada hazine bonosu ve
devlet tahvili satışı yapacaktır. Sonuç olarak kişi ve şirketlerin ellerindeki nakit fonları
azalacaktır. Bu durumda bankalarda tutulan mevduat hesapları da azalacağı için, kredi
mekanizmasının tersine işlemesi nedeniyle para arzı toplam olarak birkaç kat daralacaktır.
Üstteki açıklamalara dayanarak gerçekleştirilen para arzının daraltılması, faiz oranlarını
yükseltecek yani borçlanmayı pahalılaştıracaktır. Faizlerin yükselmesi ve ödünç alınabilecek
fonların azalması doğal olarak yatırımları ve öteki harcama akımlarını daraltmaktadır. Toplam
harcamalardaki bu düşme ise çoğaltan mekanizmasında tasarlandığı gibi, tüm ekonomiye
yayılarak milli gelir ve çalışma düzeyini düşürecektir. Milli gelirin daraltılması da bir taraftan
ithalatın azalması, diğer taraftan iç tüketimin azalması anlamına gelmektedir. Bu durum ülkenin
üreticileri açısından ihracata yönelmeyi getirecektir. Nihayetinde, bütün bu gelişmelerin sonucu
olarak ülkenin dış ticaret bilânçosundaki açığın giderilmesi bağlamında bir etki oluşmaktadır.
Bir dış ödeme fazlası durumunda ise para politikası araçlarını üstteki açıklamanın tersi
yönde düşünmek gerekir. Yani, banka karşılıkları ile reeskont oranları düşürülür ve merkez
bankası açık piyasa işlemlerine girerek sermaye piyasasında menkul kıymet satınalır. Böylece
ödünç verilebilir fon arzı artacak ve faiz oranları da bu oranda düşecektir. Bu durum yatırımları
ve diğer harcamaları arttıracak ve çoğaltan mekanizması ile milli gelir yükselecektir. Artan
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milli gelir sonucu ithalat genişler ve ihracat azalır (iç tüketime odaklanmak) ve sonuç olarak
dış ticaret bilânçosunda varolan fazla eritilmiş olur.
Ekonomik faaliyet hacmini etkilemek için para politikasından faydalanma fikri çok
eskilere dayanmasına rağmen, kullanım açısından 1930’lardan sonra Keynes Teorisi sonrası
yaygınlaşmıştır.

10.2.1.2. Maliye Politikası
Maliye politikası araçları da temel olarak vergiler ve kamu harcamalarını ifade eder. Bir
dış ödeme açığı durumunda hükümet, vergileri arttırıp harcamaları azaltarak “bütçe fazlası”
oluşturacaktır. (mevcut açığı azaltmak maksatlı olabilir) Toplam harcamaların bu şekilde
daraltılması doğal olarak milli gelir ve çalışma düzeyini düşürecektir. Bu durum ithalatın
azalması ve ihracat artması sonucunu getirirken, dış ticaret bilânçosu açısından iyileştirici bir
etki doğurmaktadır.
Bir dış ödeme fazlası durumunda ise vergiler azaltılacak ve kamu harcamaları
arttırılarak “bütçe açığı” oluşturulacaktır. (mevcut açığı genişletmek de mümkün) Böylece milli
gelir genişleyecektir. Buna bağlı olarak ithalatın artması ve ihracatın azalması beklenecek ve
dış ticaret bilânçosu fazlasının giderilmesi yönünde adım atılır.
Günümüzde çeşitli ülke örneklerinde görüldüğü gibi, genellikle para politikası toplam
harcamaları etkilemede maliye politikası kadar etkili bir araç değildir. Mesela bir dış açık
durumunda para politikası ile faiz oranları yükseltilse bile toplam harcamalar daralmayabilir.
Çünkü girişimciler ekonomide canlılığa bağlı olarak kâr olanaklarını yüksek tahmin ederek,
faizlerdeki artışa rağmen yatırımları kısma gereği duymayabilirler. Aynı durum maliye
politikası araçlarında söz konusu değildir. Çünkü vergiler ve hükümet harcamaları bu bağlamda
daha sert bir etki ortaya koyarlar.

10.2.2. Harcama Kaydırıcı Politikalar
Harcama Değiştirici Politikalarında ifade edilen toplam harcamalarin hacmi yerine
harcamaların bileşimini etkilemeye yönelik bu politikalar arasında şunlar sayılabilir; dış ticaret
kısıtlamaları, döviz kontrolü ve kur ayarlamaları.

10.2.2.1. Dış Ticaret Kısıtlamaları
Hükümetlerin ithalatı sınırlandırmak için koydukları gümrük tarifeleri, ithal kotaları ve
yasaklamalar gibi önlemler bu bağlamda ele alınır. Bunlar yabancı mal ve hizmetlerin ülkeye
girişini azaltıcı veya tamamen önleyici etki yaparak döviz giderlerini azaltacak ve dış ticaret
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açığının giderilmesi açısından katkı sağlayacaklardır. Aslında bu önlemler açıkları doğrudan
giderme amacına değil, baskı altına alıp caydırıcı bir etki yapmaya yöneliktir.

10.2.2.2. Döviz Kontrolü
Bu araçta, dışarıya yapılacak ödeme akımlarının hükümetler tarafından değişik
şekillerde engellenmesi gerçekleştirilir. Döviz kontrolünün en çok uygulandığı alan yurtdışına
yapılan sermaye ihracında olmaktadır. Devletler karşılaştıkları dış ödeme açığının düzeyine
göre, sermaye ihracına değişebilen ölçülerde kısıtlamalar koyabilmektedir. Döviz kontrolünün
daha sert halinde mal ve hizmetlerin ithali için kullanılan döviz miktarları da sınırlandırılabilir.
Sonuç olarak, tüm bu uygulamalarda temel amaç, ülkenin toplam döviz giderlerinin kısılarak
dış açığın azaltılması veya isteniyorsa tamamen giderilmesidir.
Gerek dış ticaret sınırlandırmaları, gerekse kambiyo denetimi serbest ticaret ve piyasa
mekanizması düşüncesine göre karşı uygulamalardır.
Gümrük tarifeleri çoğu mallarda uluslararası anlaşmalarla belirlenir. Doğal olarak
ülkeler bunları tek taraflı bildirilerle değiştirmeleri mümkün olmamaktadır. (ülkelerin
karşılaştırmalı güçlerinin farkının büyük olması istisna oluşturabilir) Fakat bu durum gümrük
tarifelerinin değiştirilmemesinde tek etken olduğu söylenemez. Çünkü bir diğer etken de
yapılacak bir gümrük tarife değişikliğine karşılık diğer ticaret ortaklarının misilleme yapması
olasılığıdır. (onlarında aynı şekilde kısıtlayıcı önlem alması) Sonuç olarak, gümrük tarifelerinin
ekonomik sakıncaları onların bir politika aracı olarak kullanılmasını engellemektedir. Yani
ülkelerin bu bağlamda büyük bir serbest davranma lüksüne sahip oldukları söylenemez.
Benzer durum kambiyo denetimi için de geçerli olmaktadır. Kambiyo denetiminin en
önemli olumsuz etkisi ülkenin ulusal parasının konvertibil olma (değiştirilebilir)(convertibility)
özelliğinin azalması veya tamamen ortadan kalkabilmesidir. Bu durum ulusal paranın
“yumuşak para” olarak ifade edilir. Dış açıkların giderilmesi için ulusal paranın
konvertibilitesinden vazgeçmek pek akıl kârı bir iş değildir.

10.2.2.3. Kur Ayarlamaları
İngilizce olarak exchange rate adjustment ifadesi ile karşılanan bu politika aracı sabit
veya istikrarlı kur rejimlerinde uygulanabilmektedir. (serbest dalgalanan kur sisteminde kurlar
serbest piyasaya bırakılmaktadır) Böyle bir sistemde bilindiği gibi günümüzde ülkenin parası
ya güçlü bir para birimine (dolar, euro gibi) ya da SDR gibi özel olarak oluşturulmuş yabancı
paralar sepetine bağlanmıştır. Hükümetler döviz piyasalarına yaptıkları müdahaleler ile kurları
sabit veya istikrarlı düzeylerde yani alt ve üst sınırların olduğu bir istikrarlı sistemde
sürdürmeye çalışırlar.
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Ancak atlanmaması gereken nokta, kur ayarlamalarının uzun vadeli dış açıklar
konusunda etkisiz kalmasıdır. Çünkü piyasada sınırsız döviz satma olanağı olmadığına göre
ülke, elbet bir gün resmi döviz kurlarını yükseltmek zorunda kalacaktır. Bu durumda kurların
aniden yükseltilmesi işlemine devalüasyon, düşürülmesine ise revalüasyon denilmektedir.

10.2.2.4. Devalüasyon
Basit bir tanımlamaya göre devalüasyon; sabit kur rejimlerinde hükümet kararı ile resmi
döviz kurun yükseltilmesi olayına denilmektedir. Revalüasyon ise bunun tam tersi yönünde
ulusal paranın değerlendirilmesi olarak ifade edilir.
Bu tanımlamalarda önem verilmesi gereken birinci nokta, uygulanan kur sistemidir.
Devalüasyon veya revalüasyon terimleri sabit veya istikrarlı kur sistemlerinde ve hükümet
kararı ile döviz kurlarında yapılan ayarlamalar için kullanılmaktadır. Yani serbest dalgalanan
kur sistemlerinde piyasanın işleyişi dolayısıyla kurun yükselmesi (ulusal paranın değer
yitirmesi – depreciation) veya kurun düşmesi (ulusal paranın değer kazanması – appreciation)
için devalüasyon ve revalüasyon terimlerini kullanmak doğru olmaz.
Fakat resmen sabit kurların olmadığı ve kurların piyasaya bırakıldığı sistemlerde de
devalüasyon benzeri uygulamalarla karşılaşılması mümkündür. Örneğin, kurlar piyasaya
bırakılmış olduğunda bile merkez bankası müdahaleleri ile piyasa kurunu denge kurundan
düşük tutabilmektedir. Bu tarz uygulamalara ulusal paranın aşırı değerlenmiş olmasına neden
olan değerlenmiş kur politikası denilmektedir.
Hem Türkiye bağlamında hem de Güney Doğu Asya ülkelerinde kısa süreli yabancı
sermayeyi ülkeye çekmek için böyle düşük kur politikaları, yüksek faiz teşvikiyle birlikte
uygulanmıştır. Fakat unutulmaması gereken nokta, bu politikaların ulusal paranın aşırı
değerlenmiş hale getirmesi nedeniyle ihracatı azaltarak sözü edilen ülkelerin dış ödeme açığı
sorunlarını daha zorlayıcı noktalara götürebilmektedir. Sonuç olarak ekonomik kriz kaçınılmaz
bir hal alabilmektedir. Krize sürüklenen ülkelerde genellikle ilk olarak, ulusal paralar devalüe
edilmesi gündeme gelir.
Özetle devalüasyon uygulamaları temelde kur sistemine özgü olmakla birlikte, kurlarını
piyasaya bırakan, fakat piyasaya müdahalelerde bulunan ülkelerde de örnekleri görülen
uygulamalardır. Ancak normalde kurların serbest piyasa ortamında arz ve talebe bağlı olarak
değişmesi ile devalüasyon ve revalüasyon uygulaması karıştırılmamalıdır.
Diğer taraftan kurun piyasa mekanizmasının işleyişi sonucunda veya hükümetin
müdahalesi ile yükseltilmesi durumunda ortaya çıkacak olaylar birbirine benzer niteliktedir. O
bakımdan, serbest dalgalanan kur sistemi incelenmesi yaptığımız yazıda inceleyebileceğiniz
sistemi bu yazıda devalüasyon üzerinde irdeleyeceğiz.
Her iki sistemdeki kur değişmeleri nitelikleri bakımından tamamen birbirinin aynısı
olmadığını belirtmek gerekir. Örneğin, kurlardaki bir değişmenin geçerlilik süreleri arasında
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büyük farklılıklar olabilmektedir. Mesela sabit veya istikrarlı kur sistemlerinde bir devalüasyon
(veya revalüasyon) yapıldığında, belirlenen yeni kurlar uzun süre geçerli olabilmektedir. (bir
sonraki yeni ayarlama gelene kadar yıllar geçebilir)
Devalüasyon gerçekleştirildiği ekonomi üzerinde bir tür “şok” etkisi ortaya
çıkartmaktadır. Yani kur ayarlaması yüksek oranlıdır ve devalüasyon kararı bir kriz ortamında
ekonomiyi daraltma amacına yönelik başka önlemler içeren toplu bir politikanın parçası
olmaktadır.

10.2.2.4.1. Devalüasyon ve Esneklik Yaklaşımı
Devalüasyonu açıklamada kullanabilecek bu yaklaşımdaki temel amaç, devalüasyonun
dış ticaret akımları üzerindeki etkilerinin açıklanmasını içermektedir ve sermaye akımları ise
dikkate alınmamaktadır.
Esneklik yaklaşımına göre devalüasyon dış ticaret bilânçosu üzerindeki etkileri, daha
önce serbest değişken kur sisteminde ulusal paranın değerindeki bir düşüş durumunda
açıkladığımız etkilerin benzeri olarak ortaya çıkmaktadır. O nedenle aynı bilgiler bu yazımızda
tekrarlanmayacaktır.
Devalüasyon ulusal para cinsinden olarak ülkedeki ithal malların fiyatını yükseltecektir.
Döviz cinsinden ise ülkenin ihraç mallarını yabancı müşterilere karşı ucuzlatacaktır. Sonuç
olarak esneklik yaklaşımına göre, ithalat giderleri açısından devalüasyondan beklenen etki;
ithal malların yurtiçi talebinin azalması ve ülkenin döviz giderlerinin azaltılmasıdır. Buna
kısaca “döviz tasarrufu sağlayıcı etki” denilmektedir.
Belirli orandaki bir devalüasyonun ne ölçüde döviz tasarrufu sağlayacağı, ithal mallarda
ortaya çıkan fiyat artışlarına halkın vereceği tepkiye bağlı olmaktadır. Bu göstergeyi ithal
malları talebinin esnekliği olarak da ifade edebiliriz. Ayrıca geometrik olarak, talep eğrisi ne
derece yatık bir eğri konumunda ise ithalatı kısıcı ve döviz tasarrufu sağlayıcı etkisi de o kadar
yüksek olmaktadır. Tersi durumda ise yani talep eğrisi ne derece dik ise devalüasyonun ithalatı
kısıcı ve döviz tasarrufu sağlayıcı etkisi de o kadar düşük olacaktır.
Esneklik yaklaşımına göre devalüasyonun döviz gelirlerini arttırması, ihraç mallarını
yabancı para cinsinden ucuzlatması nedeniyle yani yabancı tüketicilerin bu mallara karşı
taleplerinin artması sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu duruma da “döviz kazandırıcı etki”
denilmektedir. Devalüasyonun ne ölçüde döviz kazandıracağı yine ülkenin ihraç mallarına karşı
yabancı tüketicilerin vereceği tepkiye yani talep esnekliğine bağlı olarak belirlenen bir konu
olmaktadır. Devalüasyonun sağladığı belirli bir ucuzluk (yabancı para cinsinden) nedeniyle,
yabancı ülkedeki tüketiciler talep ettikleri miktarı ne kadar fazla arttırıyorsa, yani talep
esnekliği ne kadar yüksekse döviz kazandırıcı etki de o kadar yüksek olacaktır. Tersi durumda,
yani talep esnekliğinin düşük olduğu durumda, döviz kazandırıcı etki de o kadar düşük
olacaktır.
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Bu noktada devalüasyonun döviz tasarrufu sağlayıcı etkisi ile döviz kazandırıcı etkisi
arasındaki bir farkı açıklamak gereklidir.
Normal koşullar altında, ithal malların talep eğrisi negatif eğimli olduğu için,
devalüasyonun döviz tasarrufu sağlayıcı etkisi kesin olmaktadır. Ancak aynı şey döviz
kazandırıcı etki için söylenemez. Çünkü ihracat geliri kazandırma açısından, devalüasyon
birbirine tersi iki etki doğurmaktadır. *Birisi döviz cinsinden ihraç mallarını ucuzlatmasıdır ki,
bu olumsuz yöndedir. Diğeri ise ucuzlama dolayısıyla yabancı tüketicilerin talep hacimlerini
arttırmalarıdır ki, bu da olumlu etkiyi temsil etmektedir.
Sonuç olarak devalüasyon ihracat gelirlerini net olarak arttırıp arttırmayacağı bu iki
etkinin karşılıklı değerlerine bağlı olmaktadır. *Eğer hacimdeki genişleme etkisi, fiyattaki
düşüş etkisinden daha büyük olursa, ihracat gelirleri artacaktır. Tersi durumda ise ihracat
gelirleri net olarak düşecektir. İki etkinin birbirine eşit olması durumunda ise ihracat gelirleri
değişmeyecektir.
Bu ifade edilen durumla ilgili somut bir örnek verelim.
Diyelim ki devalüasyon nedeniyle ihraç malları fiyatları döviz cinsinden 50%
ucuzlamışkken yabancıların talebi 100% genişlemiştir. (talep esnekliği 2 veya daha yüksek
olması) Bu durumda ülkenin ihracattan sağladığı döviz gelirleri net olarak artacaktır. (50%
oranında) Tersine ihracat fiyatları 50% düşerken eğer ihracat hacmindeki artış oranı yalnızca
25% olursa (talep esnekliği ½ veya daha düşük) döviz gelirleri net olarak azalacaktır. (25%
oranında) Üçüncü olasılık da ihracatın 50% ucuzlamasına karşılık talebin de aynı oranda (50%)
genişlemesidir. Bu durumda döviz gelirlerinde bir değişiklik olmayacaktır.
Özetle, devalüasyonun döviz tasarrufu sağlayıcı etkisi normal koşullar altında kesin
olarak ifade edilebilirken, döviz kazandırıcı etki de böyle bir kesinlik yoktur. Bu etki ihraç
mallarına olan dış talebin esnekliğine bağlı olarak belirlenebilir.
Döviz tasarrufu sağlayıcı ve döviz kazandırıcı etkilerini ayrı ayrı açıkladıktan sonra
şimdi devalüasyonun dış ticaret bilânçosu üzerindeki genel etkisine bakabiliriz. Devalüasyonun
dış ticaret bilânçosuna etkisi yazıda bu kısma kadar anlattığımız iki etkinin toplamından
oluşmaktadır. Dış açık içinde bulunan ve sabit kur sistemine sahip bir ülkede ulusal paraların
değerini düşürüp, sözü edilen iki etki bağlamında devalüasyonun açığını giderici bir sonucun
ortaya çıkması beklenir.
Devalüsyonun dış ticaret dengesini iyileştirici bir sonuç doğurması “Marshall-Lerner
Koşulu”na bağlıdır. Arz esnekliklerinin sonsuz olması varsayımı altında, bu koşul itham
malların yurtiçi talep esnekliği (em) ile ihraç malları dış talep esnekliği (ex) toplamının 1’e eşit
olması ve 1 den büyük olması şeklinde ifade edilir.
em + ex ≥ 1
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Üstteki ifadeyi esneklikler toplamının 1 den büyük olması biçiminde yorumlamak
gereklidir. Esneklik yaklaşımında devalüasyonun başarısı için esneklik düzeyleri oldukça
önemlidir.
II. Dünya Savaşı öncesinde talep esnekliklerinin değerinin çok yüksek olduğu
düşünülüyordu. Bu görüşü benimseyenler arasında ünlü İngiliz iktisatçı Alfred Marshall da
sayılabilir. Fakat bu görüşü benimseyenler bu ifade ettikleri sonucu uygulamalı araştırmalar ile
ispatlamış değillerdi.
1940lardan sonra uluslararası ticarette talep esnekliklerini değerini ölçmek için çok
sayıda ekonomik araştırma yapılmıştır. Bu çalışmalar ithalat iç talep ve dış talep esnekliklerinin
mutlak değer olarak 1 in altında veya 1 e çok yakın olduğunu göstermekteydi. Böylece savaş
öncesi “esneklik iyimserliği” (elasticity optimism) yerini şimdi “esneklik karamsarlığı”
(elasticity pessimism) görüşü almıştır.
Ama 1950’lerde Orcutt, esnekliklerin değerini ölçmek için kullanılan ekonometrik
tekniklerin, tahminleri olduğundan düşük gösterdiğini ortaya koymuştur. Yani, Marshall’ın eski
varsayımı genel olarak doğru olduğu görülmüştür. Yapılan diğer araştırmalarda bu sonucu
vermiştir. Ayrıca 1940’lardaki araştırmaların kısa dönem esnekliklere dayanması nedeniyle
böyle bir yanlış bir sonucun çıktığı anlaşılmıştır. Çünkü uzun zaman süresi içinde, esneklik
değerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Özetle ekonometrik araştırmalarla desteklenen
günümüz anlayışı esnekliklerin değerinin göreceli olarak yüksek olduğunu kabul etmektedir.

10.2.2.4.2. “J” Eğrisi Etkisi
•
Devalüasyon sonrası ticaret bilânçosundaki değişmeler bir J harfine
benzetildiğinden bu şekilde ifade edilmiştir. J harfine ait şeklin basit anlatımı
devalüasyonu izleyerek ticaret bilânçosunun önce daha da bozulması, sonra ise
düzelmenin gerçekleşmesi olarak yapılabilir. Neticesinde, zaman içinde ticaret
bilânçosundaki gelişmeler adeta J harfi çizmektedir.
•
J eğrisi etkisi kısa dönem esnekliklerinin düşük olmasına bağlı bir olaydır.
Üretici ve tüketicilerin devalüasyonun ortaya çıkardığı yeni koşullara uyum sağlamaları
zaman almaktadır. Konu hakkında yapılan uygulamalı araştırmalar uzun dönem
esnekliklerin bazen kısa dönem esnekliklerinin iki katı kadar olabildiğini göstermiştir.
•
Ayrıca bu çalışmalar, fiyat değişmelerinin son etkilerinin ancak yüzde 50 si ilk
sene itibariyle kendini gösterdiğini belirtmektedir. Kısa dönem esnekliklerinin
Marshall-Lerner koşulunu karşılayamaması J eğrisi etkisine yol açmaktadır.

Kısa dönem esnekliklerinin uzun dönemli esnekliklerden düşük olmasının pek çok
nedeni vardır. Bunlar arasında örneğin *devalüasyonun hemen sonrasında ihracat gelirleri ve
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ithalat giderlerindeki değişme, önceden imzalanmış sözleşmelere bağlı olur. Devalüasyon
öncesinden başlamış olan ithalattaki genişleme ve ihracattaki düşme eğilimi bir süre daha
kendisini gösterecektir. Sonra ise, tüketicilerin yeni fiyatlara tepkide bulunmaları ve
alışkanlıklarını değiştirmeleri zaman almaktadır.
Bazı iktisatçılar bu konuda devalüasyon sırasındaki beklentilerin etkisi üzerinde
durmaktadır. Çünkü tahmin edilebileceği gibi devalüasyon beklentisi olduğu zamanlarda
ithalatçılar, kısa dönemde fiyatlardaki yükselmenin süreceğini düşünerek şimdiden siparişlerini
arttırma yoluna gideceklerdir. İhracatçılar ise ilerde kurların daha da yükseleceğini hesap
ettikleri için dış satımlarını belirli bir süreliğine erteleyeceklerdir. Devalüasyondan sonra
yeniden ihracat bağlantısının kurulması da belli bir zaman gerektirecektir.

J eğrisi üstteki grafik üzerinde gösterilmiştir. Devalüasyonun ticaret bilânçosunu
iyileştirici etkilerinin ne kadar zaman alacağı ülkeden ülkeye değişebilmektedir. Uygulamalı
çalışmalar bu sürenin ortalama olarak iki yılın üzerinde olduğu göstermektedir.
J eğrisi etkisi diğer yandan esnek kur sisteminin işleyişi ile ilgili ciddi bir sorun
doğurmaktadır. Bu da esnek kurun, uzun dönemli denge hedefini aşabilme olasılığı olmaktadır
(over-shooting).
Bu durumu şöyle açıklayabiliriz: diyelim ki sözgelişi, döviz talebindeki otonom bir artış
nedeniyle ulusal para, dış değer kaybına uğramış olsun. Eğer ticaret bilânçosu kısa dönemde
buna bağlı olarak daha da fazla bozulma gösteriyorsa, bunun anlamı aşırı döviz talebinin
azalmadığı aksine arttığı demektir. Sonuç olarak ulusal para uzun dönemli denge sınırının da
ötesinde bir değer kaybına uğrayacak, bu durum da ekonomide gereksiz kaynak aktarmalarına
neden olabilecektir.
Yapılan uygulamaları araştırmalar, gerçek dünyadaki esnekliklerin kısa dönemde bile
genellikle döviz piyasasında denge sağlayacak boyutta yüksek olduğunu, uzun dönemde ise
oldukça yüksek döviz arz ve talep eğrilerine neden olacak düzeyde olduğunu ortaya
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koymaktadır. Fakat bu araştırmaların sonuçları diğer taraftan, etki dönemi içerisinde (örneğin
ilk 6 ay) esnekliklerin, bir devalüasyon veya ulusal paradaki değer kaybının hemen ardından
cari işlemler dengesinde bozulma doğuracak şekilde düşük olduğunu ortaya koymaktadır.

10.2.2.4.3. Devalüasyon ve Kurların Geçiş Etkisi
Döviz kurundaki bir değişme sonucunda ithal ve ihraç mallarının fiyatlarında görülen
değişme oranına geçiş etkisi adı verilir.
Üstteki analizlerde kurlarda yapılan değişikliklerin fiyatlara yansımasının veya geçiş
etkisinin (pass through) tam olduğu varsayıldı. Ancak bu varsayım her zaman geçerli
olmamaktadır. Bazı durumlarda ihracatçılar devalüasyon sonrasında yabancı para cinsinden
fiyatlardaki ucuzlama neticesinde gelirlerindeki düşüşü önlemek için sattıkları malların
fiyatlarını yükseltme yoluna gidebilirler. Bu durum malların dış talep esnekliğinin düşük olması
durumunda söz konusu olabilmektedir.
Çünkü talep esnekliğinin düşük olduğu durumlarda dış satış hacmi devalüasyon
oranında artmayacağı gerçeğinden yola çıkarak, ihracatçıların gelirleri ulusal para cinsinden
azalabileceği tahmin edilebilir. Bunun için ihracatçılar devalüasyon sonrası ulusal para
fiyatlarını arttırarak dış fiyatların devalüasyon oranında düşmesini engelleyebilirler. Bu
durumda eksik bir geçiş etkisi söz konusudur.
Benzer bir durum yabancı ihracatçılar açısından da düşünülebilir. Devalüasyon yapan
ülkede ithal malların fiyatı yükseleceğinden, bu malların talep esnekliği düşük olduğu
durumlarda, yabancı satıcılar malların satış fiyatlarını düşürme yoluna gidebilirler. İthal
malların ulusal para cinsinden fiyatlarının devalüasyon oranında yükselmediği sözü edilen
durumda, bu kez ithalat açısından kur değişmelerinin eksik geçiş etkisi söz konusu olmaktadır.
Sonuç olarak devalüasyon etkileri incelenirken bunun gibi geçiş etkilerinin eksik olduğu
durumları da unutmamak gereklidir.
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Giriş
Alivre sözleşmeler, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve swap
sözleşmeleri vadeli piyasalarda yaygın kullanılan araçlardır. Bu araçların tümü türev araçlar
olarak adlandırılmaktadır. Spot piyasada oluşan fiyatlar taraflar açısından ne kadar önem arz
ediyorsa, geleceğe yönelik olarak oluşan fiyatlar da taraflar açısından aynı derecede önem
taşımaktadır. Spot piyasalar dokunabildiğiniz -döviz, pamuk, buğday vb- malların alınıp
satıldığı, para ve mal takasının aynı anda veya birkaç gün içerisinde yapıldığı piyasalardır.
Vadeli işlem piyasalarında ise taraflar, vadeli işlem sözleşmesine konu ürünü -döviz, pamuk,
buğday, bono vb- gelecek bir vadede teslim alma veya teslim etme yükümlüğü altına
girmektedir. Diğer bir deyişle vadeli işlem borsalarında mal ve paranın takası ileri bir tarihte
gerçekleşmektedir. Günümüzdeki modern vadeli işlem piyasalarının tarihi binlerce yıl geriye
gitmekle birlikte, bugünkü anlamda, organize borsalarda işlem gören vadeli işlem
sözleşmelerine (futures) benzer ilk uygulama, 1697 yılında Japonya’da ortaya çıkmıştır.
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11.1 Piyasa Kavramı
Genel olarak piyasa dendiğinde aklımıza faiz, döviz, finansal göstergeler, sermaye
piyasası araçları gibi mali araçlar ile çeşitli mal ve hizmetlerin alım satımının yapıldığı fiziki
veya sanal mekanlar gelmektedir. Piyasa katılımcıları piyasalarda ticari ve yatırım amaçlı işlem
yapabilirler.
Piyasalarda alım satıma konu her türlü aracın alım satımı yapılmakla birlikte farklı
isimlerle anılmaktadır. Örneğin tahvil ve bonoların alım satımının yapıldığı tahvil bono
piyasası, bankalar arasında döviz alım satımı yapılan bankalar arası döviz piyasası, serbest
piyasada döviz alım satımının yapıldığı serbest döviz piyasası, hisse senetlerinin alım satımının
yapıldığı hisse senetleri piyasası gibi. Ayrıca değişik mali araçların alım satımının yapıldığı
piyasaları ise genel olarak mali (aynı anlama gelmek üzere finansal) piyasalar olarak
tanımlıyoruz.
Finansal piyasaların dışında alım satıma konu araçların niteliklerine göre mal piyasaları,
petrol piyasası, enerji piyasaları gibi değişik sınıflara ayrılmış bir çok piyasa olduğunu
görüyoruz. Piyasaların temel fonksiyonu alıcı ve satıcıların tercihleri doğrultusunda almak veya
satmak istedikleri ürünü o an geçerli olan en iyi fiyattan almalarına ve satmalarına imkan
vermesidir. Gelişmiş piyasaların olmaması durumunda ise, aynı nitelikteki ürünün fiyatı aynı
anda bir yerde düşük, diğer bir yerde yüksek olabilecek, satıcı veya alıcı ilgili malı makul
değerinin altında veya üzerinde bir bedelle kabul etmek zorunda kalabilecekti.
Diğer bir açıdan piyasaları değerlendirdiğimizde yapılan alım satım işlemlerinde teslim
ve ödeme yükümlülüğünün aynı anda veya çok kısa bir süre içerisinde gerçekleştirildiği
piyasaların, spot veya nakit piyasalar olarak tanımlandığını görüyoruz. Spot piyasalarda oluşan
fiyatlar, içinde bulunulan an için geçerlilik arz etmektedir. Saniyeler içerisinde geçerli olan
fiyatların sürekli değiştiğini görebiliyoruz.
Hisse senetleri ve döviz piyasalarında olduğu gibi. Piyasalara işlem hacimleri açısından
baktığımızda ise sığ piyasalar veya derin piyasalar olarak sınıflandırıldığını görüyoruz. Az
sayıda alıcı ve satıcının olduğu ve işlem hacminin göreceli olarak düşük olduğu piyasalar sığ
piyasalar olarak tanımlanırken, işlem hacminin yüksek alıcı ve satıcıların aktif olduğu piyasalar
ise derinliği olan piyasalar olarak tanımlanmaktadır.
Gelişmiş spot piyasaların rasyonel fiyat oluşumuna imkan vermesine rağmen oluşan
fiyatlar anlıktır. Bir dakika veya on dakika sonra fiyatların ne olacağını önceden kestirebilmek
mümkün değildir. Piyasa katılımcılarının gelecekteki fiyat değişimlerinden olumlu veya
olumsuz etkilenmeleri kaçınılmazdır. Aleyhte fiyat değişimleri riskine karşı korunma ihtiyacı
karşısında tarafların vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerini kullandığını bir önceki bölümde
belirtmiştik.
Vadeli işlem piyasaları ise spot piyasaların aksine anlaşmanın bugünden yapıldığı ve
yükümlülüklerin gelecek bir vadede yerine getirilmesini öngören piyasalardır. Bu tanımdan da
anlaşılacağı üzere, vadeli piyasalar, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü
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piyasa veya borsaları ve buna benzer sözleşmelerin işlem gördüğü diğer organize olmamış
piyasaları kapsamaktadır. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri merkezi bir borsada işlem
görmekte ve bir takas kurumunca garanti edilmektedir.
Alivre sözleşmeler, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve swap
sözleşmeleri vadeli piyasalarda yaygın kullanılan araçlardır. Bu araçların tümü türev araçlar
olarak adlandırılmaktadır. Spot piyasada oluşan fiyatlar taraflar açısından ne kadar önem arz
ediyorsa, geleceğe yönelik olarak oluşan fiyatlar da taraflar açısından aynı derecede önem
taşımaktadır.

11.2 Spot ve Vadeli İşlem Piyasaları Arasındaki Farklar
Spot piyasalar dokunabildiğiniz -döviz, pamuk, buğday vb- malların alınıp satıldığı,
para ve mal takasının aynı anda veya birkaç gün içerisinde yapıldığı piyasalardır. Vadeli işlem
piyasalarında ise taraflar, vadeli işlem sözleşmesine konu ürünü -döviz, pamuk, buğday, bono
vb- gelecek bir vadede teslim alma veya teslim etme yükümlüğü altına girmektedir. Diğer bir
deyişle vadeli işlem borsalarında mal ve paranın takası ileri bir tarihte gerçekleşmektedir.
Spot piyasalarda o an geçerli fiyattan gerçek bir ürün alınmakta veya satılmaktadır. Spot
piyasada pamuk alan bir tüccar ilgili malı hemen alıp deposuna koyacaktır. Vadeli piyasalarda
ise alıcı ve satıcılar, kalitesi, miktarı, vadesi, teslim yeri belirlenmiş standart bir varlığı teslim
almak veya teslim etmek üzere anlaşırlar. Sözleşmelerde tek değişken unsur fiyattır. Teslim
etme veya teslim alma süresi günler, haftalar veya aylar sonra olabilir. Dolayısıyla bu işlemler
vadeli veya geleceğe yönelik işlemler olarak adlandırılmaktadır. Piyasada işleme konu
sözleşmeler de vadeli işlem sözleşmesi olarak anılmaktadır.
Spot piyasalarda işlemler iki taraf arasında yapılırken, vadeli işlem piyasalarında alıcı
ve satıcının muhatabı takas kurumudur. İşlemler için taraflar takas kurumuna teminat yatırmak
zorundadırlar. Vadeli işlem borsalarının bu özelliği nedeniyle işlem yaptığınız karşı tarafın
edimini yerine getirmeme riski yoktur. Bir gün sonra teslim edilmek ve bedeli ödenmek üzere
birisinden ihtiyacınız olan 10 ton buğday almak üzere sözleştiniz. Bir miktar da ön ödeme
yaptınız. Ertesi gün anlaşma yaptığınız kişinin ilgili malı size teslim etmeme veya farklı kalitede
bir malı teslim etme riski her zaman vardır. Bu durumu karşı taraf riski olarak ifade ediyoruz.
Takas Kurumu borsa bünyesinde veya borsa dışında kurulmuş olan ve borsada gerçekleştirilen
işlemlerin kaydedilmesi, teminatların toplanması, pozisyonların gün sonundauzlaşma fiyatına
yeniden değerlendirilerek kar zararların hesaplanması gibi fonksiyonları yerinegetirir ve alıcı
karşısında satıcı, satıcı karşısında alıcı konumuna geçerek tarafların hak ve yükümlülüklerini
garanti eder.

Spot ve Vadeli İşlem Piyasalarıyla ile ilgili asgari bilinmesi gerekenler
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• Piyasalar çeşitli mal ve hizmetlerin alım satımının yapıldığı fiziki veya elektronik
mekanlardır.
• Piyasalar alıcı ve satıcıların bir araya gelerek alım satım yapması ile rasyonel fiyat
oluşumunu sağlarlar.
anılır.

• Piyasalar kendi içerisinde alım satıma konu ürünlerin niteliğine göre farklı isimlerle

• Spot piyasalarda alım satım işlemleri sonucunda teslim ve tesellüm çok kısa zaman
dilimi içerisinde gerçekleşir.
• Spot piyasalarda oluşan fiyatlar ile vadeli işlem sözleşmelerinin fiyatı anlık ve
geçicidir.
• Vadeli işlem piyasalarında alım ve satım işlemleri sonucu teslim ve tesellüm daha uzun
bir zaman dilimi içerisinde gerçekleştirilir.

11.3. Vadeli İşlem Piyasaları ve Tarihi Gelişimi
Günümüzdeki modern vadeli işlem piyasalarının tarihi binlerce yıl geriye gitmekle
birlikte, bugünkü anlamda, organize borsalarda işlem gören vadeli işlem sözleşmelerine
(futures) benzer ilk uygulama, 1697 yılında Japonya’da ortaya çıkmıştır. Japon feodal
sisteminde toprak sahipleri, pirinç üretimlerini teminat göstererek, ekonomide para gibi kabul
gören alındı-sertifikaları (certificates of receipt) çıkarmışlardır. Pirinç fiyatlarındaki
oynamalara göre sertifikaların değerlerinin değiştiği gözlenince, spekülatörler ile birlikte ilk
vadeli işlem piyasası “Dojima Pirinç Piyasası” adı altında oluşmuştur. Ancak bu sertifikalar,
fiziki pirinç teslimatına izin vermediğinden, zamanla pirinç spot piyasasında oluşan fiyatlarla
vadeli piyasada oluşan fiyatların ilişkisi kopmuş ve aşırı spekülatif hale gelmiştir. Bunun
sonucu olarak 18’inci yüzyılda bir süre için Japon hükümetince yasaklanan vadeli işlemler,
daha sonra fiziki teslimata izin verilen ve günümüz uygulamalarına benzer kurallar içeren daha
sıkı düzenlemeler getirilerek tekrar başlatılmıştır.
Diğer taraftan, ABD’de 19’uncu yüzyılda, gelişen sanayinin de etkisiyle çiftçilerin
üretim kapasitelerinin artması ve ulaştırma-iletişim olanaklarının gelişmesi, yerel pazarlardan
uluslararası pazarlara doğru genişlemeye yol açmıştı. Bu dönemde taşımacılık ve ticaretin
merkezi Chicago şehriydi. Çiftçiler ve sanayiciler, ürünlerini ülke içi ve dışına pazarlamak için
Chicago’daki piyasalara getirmekteydiler. 1830’larda henüz tren yollarının inşa edilmediği ve
altyapının (buğday siloları gibi) yetersiz kaldığı bir ortamda, hasat zamanı ürünlerini aynı anda
Chicago’ya getirmek zorunda kalan çiftçiler arz fazlası sorunuyla karşılaşıyorlardı. Bu
durumdan kaçınmak isteyen daha kurumsallaşmış çiftçiler, ürünlerini önceden satmaya
başladılar. Böylece çiftçinin fiyat riski, alıcıya transfer edilmekteydi. Gelecekte ürün teslimatını
garantiye almaktan çok, fiyat değişimlerinden yararlanmak isteyen spekülatörlerin de ortaya
çıkmasıyla, çiftçinin fiyat riskini taşıyacak bir grup daha devreye girmiş oldu. Forward işlem
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olarak nitelendirilebilecek bu sözleşmelerin her iki tarafa da planlama kolaylıkları getirmesine
karşın, taraflardan birinin taahhüdünü yerine getirmeme riski her zaman söz konusuydu.
Ayrıca, ürünün kalitesi standart olmadığı için bir belirsizlik doğmaktaydı. Bu riskleri ortadan
kaldırmak ve karşılaşılan sorunları çözmek amacıyla, 1848 yılında, tahıl üreticileri biraraya
gelerek organize bir borsada vadeli işlemleri gerçekleştirmek için, Chicago Ticaret Kurulu’nu
(Chicago Board of Trade-CBOT) kurdular. Bu gelişmenin ardından, 1851 yılında CBOT’deki
ilk vadeli işlem sözleşmesi kayıtlara geçti. 1865 yılına kadar da futures işlemlerinin
standartlaştırılmasına yönelik çalışmalar tamamlanarak tarımsal emtia vadeli işlem
sözleşmelerinin kuralları belirlendi. Modern anlamda opsiyon sözleşmeleri, ilk olarak 19’uncu
yüzyılda tezgah-üstü piyasalarda hisse senetleri üzerine alım ve satım hakkı sağlamak üzere
düzenlenmiştir.
Bununla beraber, 20. yüzyıla kadar opsiyon işlemleri ile ilgili fazla bilgi yoktur.
1900’lerin başında bir grup broker ve dealer biraraya gelerek, Satım ve Alım Opsiyonu Broker
ve Dealerları Derneği’ni5 kurmuş ve bir opsiyon piyasası oluşturmuşlardır. Bu piyasada
opsiyon alıcısı ve satıcısı söz konusu aracılar tarafından karşılaştırılıyor, eğer satıcı
bulunamazsa opsiyon, bu aracılar tarafından satılıyordu. Aracılar arası bu tezgâhüstü opsiyon
piyasası, likidite eksikliğinin yanısıra aracıların iflası durumunda yükümlülüklerin
karşılanamaması riskini taşımaktaydı. Sonunda, mal üzerine vadeli işlem sözleşmelerinde
dünyanın en eski ve en büyük borsası durumundaki Chicago Ticaret Kurulu, hisse senetleri
üzerine opsiyon sözleşmelerini işleme sunmak istemesine rağmen SEC’den (Securities
Exchange Commission) izin alamayınca, hisse senedi opsiyonlarının işlem göreceği ilk
organize opsiyon borsasını 1973 yılında, Chicago Opsiyon Borsası Kurulu7 (CBOE) ismi
altında kurdu. Bu borsada işlemler, 26 Nisan 1973 tarihinde, 16 hisse senedi için düzenlenmiş
alım (put) opsiyonları ile başladı. Satım (put) opsiyonları ise, 1977 Haziran ayında işleme
sunuldu.
Vadeli işlem piyasalarının tarihinde Amerikanın Chicago kentinin özel bir yeri vardır.
1833 yılına kadar köy olarak kabul edilen Chicago 1837 yılında şehir statüsüne kavuştuğunda
4.107 kişilik bir nüfusa sahipti. Chicago, Michigan gölü kıyısında Amerika’daki diğer büyük
göllere ve orta batıya kadar ulaşım imkanına sahip olması nedeniyle stratejik bir öneme sahipti.
Bu konumu Chicago’nun hızla gelişerek bir ticaret merkezi olmasını sağladı. Chicago
çevresinde yetiştirilen tarımsal ürünler bu bölgeye taşınıyor ve burada depolanarak ticareti
yapılıyordu. Tarımsal ürünlerin arz ve talebindeki dalgalanmalar sonucu fiyatlar yılın belli
dönemlerinde çok düşük olurken diğer dönemlerde aşırı yükseliyordu. Arzın, talebin çok
üzerinde olduğu dönemlerde üreticiler zarar ediyorlar, aksi durumda ise aranan mal piyasada
bulunamıyordu. O yıllarda yeterli depoların olmaması ve ulaşım zorlukları piyasalarda
karışıklığın artmasında etkili oldu.
Bu durum karşısında üretici ve tüccarlar çözüm olarak aralarında geleceğe yönelik ticari
sözleşmeler yapmayı tercih etmeye başladılar. İlk kayıtlı geleceğe yönelik sözleşme, 13 Mart
1851 yılında 3.000 kile mısır üzerine Haziran ayı Chicago teslimi olarak yapıldı.
İki taraf arasında karşılıklı güvene dayalı olarak yapılan geleceğe yönelik sözleşmeler
tam olarak ihtiyaca cevap veremedi. Çünkü, fiyat değişimleri aleyhine olan taraf,
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yükümlülüğünü yerine getirmeyebiliyordu. Bunun üzerine arayışlarına devam eden tüccar bir
araya gelerek 1848 yılında tarımsal ürünlerin alıcı ve satıcılarının merkezi bir yerde işlem
yapmaları ve aynı zamanda şehirde ticaretin gelişmesi amacıyla Chicago Board of Trade’i
(CBOT) kurdular. İlk yıllarda geleceğe yönelik sözleşmeler işlem görürken tarafların
yükümlülüklerini yerine getirmemeleri sonucu, sözleşmelerin standart hale getirilmesi ve
borsanın garantör olması kararlaştırıldı.
Borsa, bu garantiyi alıcı karşısında satıcı, satıcı karşısında alıcı konumuna geçerek ve
işlem yapan taraflardan bir teminat alarak vermeye başladı. Geleceğe yönelik sözleşmelerde
(forward) taraflar kalite, miktar, fiyat, teslim yeri ve vadeyi aralarında serbestçe belirlerken,
vadeli işlem sözleşmesi ile alım satıma konu ürünün kalitesi, miktarı, vadesi, teslim yeri
standart hale getirildi. Vadeli işlem sözleşmesinde tek değişken sözleşmenin fiyatı olup o da
borsada alım satım anında belirlenmektedir. Sözleşmelerin standart hale getirilmesi ve teminat
sistemi, piyasaya spekülatörlerin (yatırımcıların) de girmesine yol açtı. 1970’li yıllara kadar
Amerika’da sadece tarımsal ürünler üzerine vadeli işlem sözleşmeleri işlem gördü. 1972 yılında
Bretton Woods sisteminin terk edilmesi ile
birlikte döviz kurları ve faiz oranlarındaki değişim piyasa katılımcıları açısından risk
oluşturmaya başladı. Bu gelişme üzerine yıllardır tarımsal ürünlerde uygulanan vadeli işlem
sözleşmeleri finansal araçlara da uygulanmaya başladı. Döviz kurları üzerine ilk vadeli işlem
sözleşmeleri 1973 yılında yapıldı. Bunu faiz
vadeli işlem sözleşmeleri izledi. 1970’li yılların ikinci yarısında Avrupa kıtasında da
vadeli işlem borsalarının kurulmaya başladığını ve günümüze kadar hızlı bir gelişme
gösterdiğini görüyoruz.
2005 yılı itibarı ile dünya genelinde vadeli işlem borsalarının işlem hacmi, tezgah üstü
piyasalar hariç, 1,4 katrilyon dolara ulaşmıştır. Alım satıma konu olan sözleşme sayısı ise 9,9
milyar olarak gerçekleşmiştir.2 Bir önceki yıla göre vadeli işlem borsalarında gerçekleşen işlem
hacminde artış oranı %23,18’dir.
Dünyada uluslararası ticaretin serbestleşmesi ve hacminin artması ile, döviz kurları, faiz
oranları ile çeşitli malların fiyatlarındaki dalgalanmalar karşısında ortaya çıkan riske karşı
korunma ihtiyacı da artmıştır. Bu bağlamda vadeli işlem borsalarının işlem hacminin yıllar
itibarı ile geometrik oranda sürekli attığı görülmektedir. Vadeli işlem sözleşmelerinin riske
karşı etkin bir koruma sağlaması ve finansal piyasalarda devrim niteliğinde yeni bir uygulama
olmasına rağmen piyasa katılımcılarının arayışları devam etmiş, 1980’li yılların başında
teknolojik gelişmelerin de katkısı ile standart opsiyon sözleşmeleri geliştirilmiştir. Günümüzde,
üzerine vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi düzenlenen dayanak varlıklar çok çeşitlenmiştir.
Hava durumu, enerji, sigorta riskleri, canlı hayvan vb varlık ve göstergeler üzerine düzenlenmiş
sözleşmeler bunlara örnek olarak gösterilebilir. Gelişme durmuş değildir.
Borsalar, iktisadi sistemde karşılaşılan her türlü risk için sözleşme üretmeye devam
etmektedir. Bir borsa en az aşağıdaki dört hususu sağlamakla görevlidir:
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• Alıcı ve satıcıların buluşabileceği bir mekan. Bu mekan, borsa salonu gibi fiziki bir
yer olabilir veya elektronik borsalarda olduğu gibi birbiriyle bağlantılı bilgisayarlar
yardımıyla alıcı ve satıcıların emirlerinin karşılaştığı “sanal” mekanlar olabilir.
• Borsalarda gerçekleşen işlemlerin ve fiyatların en fazla yatırımcıya ulaşacak şekilde
kamuya açıklanması.
• Borsadaki işlemlerin dürüst ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacak şekilde
gözetimin yapılması.
• Borsada gerçekleşen işlemlerde, tarafların yükümlülüklerini yerine getirmelerinin
sağlanması.

Bugün vadeli işlem ve opsiyon borsaları liberal ekonomik sistemin vazgeçilmez
kurumları arasında görülmektedir. Gelişmiş ekonomik sistemlere baktığımızda hemen hepsinde
vadeli işlem ve opsiyon borsalarının yer aldığını görüyoruz.
Ülkemizde henüz opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü bir organize piyasa
bulunmamaktadır.

11.3.1. Finansal Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Ortaya Çıkışı
Bretton-Woods anlaşmasının fiilen sona ermesini takip eden kur ve faiz
dalgalanmalarının getirdiği riskten korunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 1972 yılında
Amerika Birleşik Devletleri'nde, yedi yabancı para birimi için düzenlenen vadeli işlem
sözleşmelerinin işlem göreceği bir piyasa (IMM-Uluslararası Para Piyasası), Chicago Ticaret
Borsası (CME-Chicago Mercantile Exchange) tarafından kuruldu. Böylece ilk finansal vadeli
işlemler başlamış oldu. Bu gelişmeyi takiben mali kesimde giderek artan ihtiyaçları karşılamak
üzere Chicago Ticaret Kurulu (CBOT), faiz oranlarına dayalı vadeli işlem sözleşmeleri
hazırladı. Faiz oranına dayalı ilk sözleşme, 20 Ekim 1975 tarihinde, %8 faizli ve doğrudangeçişli (pass-through) GNMA8 sertifikaları üzerine yazılarak, CBOT’da açılan pazarda işleme
sunuldu. Diğer taraftan hisse senetleri endeksine bağlı vadeli işlem sözleşmeleri, büyük hisse
senedi portföyleri taşıyan kişi ve kurumların hisse senedi fiyat riskinden korunma
gereksinimlerini karşılamak amacıyla, ilk olarak 1982 yılında Kansas City Board of Trade
tarafından, Value Line Bileşik Endeksi temel alınarak hazırlanıp işleme sunuldu. Aynı yıl CME,
S&P 500 Endeksi’ne bağlı vadeli işlem sözleşmesini piyasaya sürerken, New York Futures
Exchange tarafından hazırlanan NYSE Endeksi’ne dayalı vadeli işlem sözleşmesinin pazarı
açıldı. Endekse dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin içinde, 5 Put and Call Brokers and Dealers
Association 6 Chicago Board of Trade (CBOT) 7 Chicago Board Options Exchange (CBOE) 8
“Ginnie Mae Pass-Through” olarak da isimlendirilen bu menkul kıymetler, ABD’de Devlet
Ulusal İpotek Birliği (GNMA) garantisinde çıkarılan ve ipotek senetlerinin oluşturduğu bir
portföyü teminat gösteren kıymetlerdir. İpotek karşılığı kredili ev alanların, bankalarına
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yaptıkları ödemeler, ufak bir tutar komisyon dışında, doğrudan GNMA pass-through senedi
yatırımcısına aktarılmaktadır. Bu anlamda, GNMA senetleri ülkemizde son yıllarda yaygın
olarak yapılmaya başlanan menkul kıymetleştirme uygulamalarına benzemektedir.
Günümüzde işlem hacmi en fazla olanları S&P 100 ve S&P 500 endeksleri üzerine
yazılan vadeli işlem sözleşmeleridir. Finansal vadeli işlem piyasalarının kurulması ABD’de
gündeme geldiğinde, futures işlemlerini düzenlemekle görevli kamu kurumu olan CFTC’den
(Commodities Futures Trading Commission) izin almak için öne sürülen ekonomik anlamda
kullanım nedenleri aşağıdaki şekilde sunulmuştur:
1- Tahvil portföylerinin, faiz oranlarında oluşabilecek dalgalanmalara karşı korunması
2- Gelecekte alınması planlanan borcun, güncel faiz oranına bağlanması
3- Finansal piyasalarda faiz oranı riskinden korunma (hedging)
4- Kambiyo işlemleri riskinden korunma
5- Faiz oranı dalgalanmalarına karşı sigorta sağlanması.

Bu nedenler bir bütün olarak incelendiğinde, bu piyasaların esas itibariyle riskten
korunma (hedging amacı taşıdığı görülecektir. Ülkemizde, organize türev piyasalarının
kurulma çalışmaları çerçevesinde, 1994 yılında, İMKB bünyesinde vadeli işlemler piyasası
müdürlüğü oluşturulmuştur. Organize bir finansal vadeli işlem ve opsiyon piyasasının
oluşturulması ve bu piyasada çeşitli sermaye piyasası araçları ile finansal göstergelere dayalı
vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin düzenlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda
15 Ağustos 2001 tarihinde döviz (Amerikan Doları) üzerine vadeli işlem sözlemleri işlem
görmeye başlamıştır. İzmir’de “Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Anonim Şirketi” unvanı ile
vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımının yapılacağı borsanın kurulması; Sermaye
Piyasası Kurulunun 17.08.2001 tarihli ve 39/1101 sayılı Kararına dayanan Devlet Bakanlığı’nın
03.09.2001 tarihli ve 2381 sayılı yazısı üzerine, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun
değişik 40’ıncı maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 19.10.2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş., 24558 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2001/3025
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan ülkemizdeki ilk özel borsa kuruluşudur ve 04.07.2002
tarihinde Ticaret Siciline tescil edilmiş olup, bu tescil 09.07.2002 tarihli Ticaret Sicili
Gazetesinde yayımlanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının
Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesi uyarınca Vadeli İşlem ve
Opsiyon Borsası A.Ş.’ye (VOB) 05.03.2004 tarihinde faaliyet izni verilmiştir. “Vadeli İşlem ve
Opsiyon Borsası Anonim Şirketi Borsa Yönetmeliği” 27.03.2004 tarihli ve 25415 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. VOB’da vadeli işlem sözleşmelerinin alım
satımına 4 Şubat 2005 tarihi itibariyle başlanmıştır.
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11.4. Vadeli İşlem Piyalarının Temel Fonksiyonları
Yaşadığımız dünyada bir çok mal veya hizmetin fiyatlarının serbest piyasa koşullarında
arz ve talebe göre belirlendiğini ve fiyatların sürekli bir değişkenlik gösterdiğini biliyoruz.
Sahip olduğumuz mal veya hizmetleri piyasa koşullarında oluşan fiyatlardan satabiliyoruz.
Diğer taraftan ihtiyaç duyduğumuz mal veya hizmetleri piyasa fiyatlarından satın alabiliyoruz.
Peki şu anda henüz sahip olmadığımız, üç ay sonra sahip olacağımız bir mal veya hizmeti hangi
fiyattan satacağız? Örneğin siz bir üreticisiniz, tarlanıza patates ektiniz ve ürününüzün
yetişmesi yaklaşık beş ay zaman alacak, beş ay sonra patates fiyatlarının ne olacağını
bilmiyorsunuz. Geçmiş yıllarda tarlanıza ekmiş olduğunuz patatesi hasat zamanı teslim etmek
şartıyla tüccara belli bir fiyattan satmıştınız. O yıl patates fiyatları ürün bolluğu nedeniyle çok
düşünce anlaşma yaptığınız tüccar ortadan kayboldu ve siz ciddi miktarda zarar ettiniz. Bu
yaşadığınız tecrübe nedeniyle artık yapacağınız anlaşmalarda güvence istiyorsunuz. Bu yıl ise
ne olacağını bilmiyorsunuz ama mevcut durumdan da endişelisiniz. Aynı durum tersinden
bakıldığında tüccarlar için de geçerli. Aslında bu sıkıntıları yaşayan sadece siz değilsiniz.
Dünya’nın bir diğer tarafında aynı sıkıntıları yaşayan insanlar bir araya gelerek gelecekteki
fiyat belirsizliğinden kaynaklanan riskleri ortadan kaldırmak ve yapılan vadeli sözleşmelerde
taraflara garanti vermek amacıyla vadeli işlem sözleşmelerini standart hale getirerek borsa
çatısı altında alıp satmaya başladılar. Sözleşmenin standart hale getirilmesi ile spekülatörler de
bu sözleşmeler üzerinden işlem yapmaya başladı. Böylelikle fiyat riskine karşı korunma çabası
içerisinde olan üreticiler ve tüccarlar bir çözüme kavuşurken, yatırımcılar ve spekülatörler ise
cazip bir yatırım aracına sahip oldular, finansal alanda faaliyet gösteren aracı kurumlar ve
bankalar müşterilerine yeni alternatif ürünler sunabilir hale geldiler.
Vadeli işlem piyasalarının kurulmasında etken olan yukarıda belirtilen ihtiyaçlar, bu
piyasalar sayesinde çözüme kavuşurken geleceğe yönelik fiyatların oluşumu, etkin risk
yönetimi ve istikrarın sosyal faydası tüm kişi ve kurumlara yansımaktadır. Bu husus aşağıdaki
örnekle daha kolay algılanacaktır. Bir sabah uyandınız ve yeni bir güne hazırlanıyorsunuz.
Kahvaltıda siz ekmek, çay, peynir, eşiniz tost, reçel, kahve, çocuklarınız ise süt ve çikolata
kremasını tercih etti. On yıl vadeli konut kredisi ile satın almış olduğunuz yeni evinizden
ayrıldınız, iki yıl vadeli taksitle satın almış olduğunuz ithal marka sıfır arabanıza bindiniz
ofisinize doğru yol alırken yolda bir akaryakıt istasyonunda durarak benzin aldınız. Bir yandan
arabanızı sürerken sonbaharda rezervasyon yaptırmış olduğunuz tatile bu hafta sonu
çıkacağınızı hatırladınız. Seyir halinde iken radyonuzu açtınız ve haberlerde vadeli işlem
piyasalarında başarılı bir brokerın işverene yıllık maliyetinin birkaç milyon dolar olduğunu
duyduğunuzda, gayri ihtiyari olarak vadeli işlem de ne? Buna kim ihtiyaç duyar ki? diye
düşündünüz. Aslında herkes… Sizden başlayalım. Sabah daha evden işinize varmadan en az
yarım düzine bu piyasaların nimetlerinden faydalandınız.
Kahvaltıdan başlayalım. Çay ve kahvenin fiyatları dünya piyasalarında sürekli
değişirken siz bakkala her gittiğinizde çok küçük fiyat farkıyla alabiliyorsunuz. Faiz oranları
piyasalarda sürekli değişirken, siz satın almış olduğunuz evin taksitlerini sabit faiz üzerinden
ödeyebiliyorsunuz. Yine zevkle kullanmış olduğunuz aracınızın taksitlerini sabit olarak
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öderken piyasalarda kurlar ve faiz oranları sürekli değişiyor. Bütün bunların olabilmesi ancak
ilgili bankanın veya oto bayisinin kendisini faiz ve kurlardaki değişim riskine karşı vadeli işlem
piyasalarında koruması ile mümkün olmaktadır.
Aynı durum satın almış olduğunuz diğer mal ve hizmetler için de geçerlidir. Vadeli
işlem piyasalarının varlığından bile haberdar olmayanlar dahi bu piyasaların nimetlerinden
faydalanmaktadır. Yukarıdaki örnekleri ithalatçılar, ihracatçılar, finans kurumları, üreticiler,
tüketiciler, kısaca ekonomik sistem içerisindeki her kesimi kapsayacak şekilde genişletebiliriz.
Vadeli işlem ve opsiyon borsaları tüm bu kesimleri doğrudan ilgilendiren çok önemli bir
korunma sistemidir.
Bir benzetme yapacak olursak, nasıl gece karanlıkta yolda yürüyen birisi önünü
görememesi nedeniyle endişeli ve risklere açıksa ve aynı kişinin eline bir el feneri verdiğimizde
önünü görerek güven içerisinde emin adımlarla yoluna devam edebiliyorsa, vadeli işlem
piyasaları da fonksiyon olarak ekonomik sistem içerisinde faaliyet gösteren kişilerin belirsizlik
karşısında belirli bir vadeye kadar geleceği görebilmelerini sağlayan bir ışıktır.
Vadeli işlem piyasalarının iki temel fonksiyonu vardır: Risk yönetimi ve geleceğe
yönelik fiyat keşfi.

11.4.1. Risk Yönetimi
Vadeli işlem borsalarının en önemli temel fonksiyonlarından biri, gelecekte meydana
gelebilecek aleyhte fiyat değişimleri karşısında riskten korunma imkanı vermesidir. Vadeli
işlem piyasaları, tarımsal ürünlerin gelecekteki fiyatlarında meydana gelecek aşırı
dalgalanmaların yaratacağı risklerden korunmak ihtiyacından doğmuştur. Risk yönetiminin
pratikte nasıl gerçekleştirildiğini bir örnekle açıklayalım. Örneğin bir çiftçi tarlasına pamuk
ekmek istiyor. O anki spot piyasada pamuk fiyatları 1,800 TL/Kg olsun. Ancak Mart ayında
ekim kararı vermek zorunda olan çiftçi, Eylül ayında hasat edeceği ürününü hangi fiyattan
satacağını bilmemektedir. Üreticinin endişesi fiyatların gelecekte düşmesidir. Vadeli işlem
piyasasında, Eylül vadeli pamuk fiyatlarının 2,200 TL/Kg olduğunu varsayalım. Üretici,
tarlasından 100 ton ürün elde edeceğini tahmin etmektedir. Yapmış olduğu hesap sonucu tüm
giderleri topladığında maliyetinin Kg başına 1,700 TL/Kg olacağını ve ürününü 2,200 TL/Kg
dan satması halinde Kg başına 50 KR, toplam olarak da 50.000 TL kazanç elde edeceğini
düşünerek ekim kararını vermiştir. Aynı gün vadeli piyasalarda 100 ton’a denk gelecek sayıda
sözleşme satarak kısa pozisyon almıştır.
Vade ayının son işlem günü geldiğinde fiyatlar 2,400 TL/Kg’a yükselmiştir. Vadeli
işlem piyasasındaki pozisyonunu 2,400 TL/Kg’dan kapatmış ve üretici vadeli işlem piyasasında
Kg başına 0,200 TL zarar etmiştir. Ancak spot piyasada da fiyatlar yükseldiği için üretici
elindeki ürününü 2,200 TL/Kg dan satmaya razı iken 2,400 TL/Kg’dan satarak kilo başına
0,200 TL kar elde ederek vadeli işlem piyasasındaki zararını telafi etmiştir. Sonuç olarak, üretici
ekim kararı verirken hedeflemiş olduğu karı elde etmiştir. Vadeli işlem piyasasında üretici
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pozisyon almamış ve hasat mevsiminde fiyatlar 1,700 TL’nin altına düşmüş olsaydı hiç kazanç
elde edemeyeceği gibi reel olarak zarar edecekti.

Şekil 1: Vadeli İşlem Sözleşmeleri ile Risk Yönetimi

Yukarıdaki örnekte üreticinin endişesi gelecekte pamuk fiyatlarının düşmesi idi. Diğer
tarafta pamuğu hammadde olarak kullanan iplik fabrikası sahibinin endişesi ise pamuk
fiyatlarının gelecekte yükselmesi riskidir. İplik üreticisi Ekim ayında piyasadan pamuk alımı
yapacak ve iplik üreterek satacaktır. Bu satışın vadeli olarak Mart ayında yapıldığını ve
teslimatın Ekim ayında olacağını düşünürsek, Ekim ayında pamuk fiyatları artarsa hammadde
fiyatları yükseldiğinden bir zarara uğrayacaktır. Üreticimiz vadeli işlem borsasındaki Ekim
vadeli pamuk fiyatlarına göre bir iplik fiyatı belirleyebilir ve bu fiyatı Mart ayından
müşterilerine verebilir. Vadeli işlem borsasından alınan bir pamuk sözleşmesi ile iplik üreticisi
hem maliyetini sabitleyecek hem de müşterilerine önceden fiyat verme olanağına kavuşacaktır.
Mart ayında vadeli piyasada Ekim ayı pamuk fiyatlarının 2,200 TL/kg olduğunu varsayalım.
İplik fabrikası sahibi gelecekte pamuk fiyatlarının yükselmesi riskine karşı kendini korumak
amacıyla Ekim vadeli pamuk vadeli işlem sözleşmesi alır. Buna göre Ekim ayında kilosu 2,200
TL’den pamuk alma yükümlülüğüne girmiştir. İplik üreticisi bu işlemi yaparak üreteceği ipliğin
maliyetinin ne olacağını Mart ayından belirleme imkanına kavuşmuş böylece Ekim ayında
yapacağı iplik satış fiyatını da belirleyebilmiştir. Bu işlemin yapılmaması durumunda ve pamuk
fiyatlarının Ekim ayında 2,200 TL/kg üzerine çıkması halinde iplik üreticisi artan maliyetler
nedeniyle zarara uğrayacaktır.
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Bu ve benzeri örnekleri alıcı ve satıcılar açısından döviz, faiz, endeks, buğday vb.
ürünler için çoğaltmak mümkündür. Bir diğer önemli nokta ise vadeli işlem borsalarında alım
veya satım yaparken pozisyon değerinin %3-10’u 4 arasında belirlenen teminat oranlarını
yatırmak işlem yapmak için yeterli olmaktadır. Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi vadeli
işlem piyasalarının temel niteliklerinden birisi tarafların riske karşı korunmalarına ve risklerini
yönetebilmelerine imkan vermesidir. Küçük yatırımcıların riskleri, büyük yatırımcıların
risklerinden farklı olabilir. Vadeli işlem piyasaları riski daha kolay yönetebilecek olanlara
transfer ederek de fayda sağlayabilir. Burada riski kimin üstlendiği sorusu akla gelebilir.
Gelecekte fiyatların yükselmesinden endişe edenler alım yönünde, fiyatların düşmesinden
endişe edenler ise satım yönünde pozisyon alarak korunmaya çalışırlar. Bu noktada vadeli işlem
piyasalarında derinliği sağlayan ve fiyat değişimlerinden kar elde etmeye çalışan spekülatörler
devreye girmektedir. Spekülatör olarak adlandırılan grup esas itibarı ile riskten korunmak
yerine beklentileri doğrultusunda pozisyon alarak fiyat değişimlerinden kar elde etmeye
çalışmaktadır. Özet olarak risk, vadeli işlem piyasalarında alınıp satılabilir hale gelmektedir.
Yukarıda da örneklendiği gibi, vadeli işlem borsalarının risk yönetim fonksiyonu sayesinde,
pamuk vadeli işlem sözleşmesinin Türkiye ekonomisinde önemli yer tutan tekstil sektörünün
maruz kaldığı riske karşı korunma ihtiyacına çözüm getireceği sonucuna varabiliriz. Faiz ve
dövize dayalı vadeli işlem sözleşmeleri ise faiz ve dövizde risk taşıyan kişi ve kurumlar
açısından önemli bir risk yönetim aracı oluşturacaktır.

11.4.2. Geleceğe Yönelik Fiyat Keşfi
Geleneksel piyasalarda arz ve talebe göre oluşan fiyatlar içinde bulunulan anda
geçerlilik arz etmektedir. Örneğin Dolar/Türk Lirası denince ilgili piyasada o an geçerli kurlar
akla gelmektedir. On dakika sonrasında tam olarak fiyatların ne olacağını kestirmek
imkansızdır. Piyasanın bu yapısına rağmen oluşan anlık fiyatlar taraflar açısından işlemlerin
rasyonel olarak yapılmasını sağlar. Ancak cari spot piyasadaki fiyatlar aynı zamanda geleceğe
yönelik fiyatların hesaplanmasında referans oluşturur. Cari nakit fiyat (spot fiyat), vadeli işlem
sözleşmelerinin makul değerinin belirlenmesinde önemli bir değişkendir.

11.5. Temel Tanımlar
11.5.1. Vadeli İşlem Nedir?
Buraya kadar piyasa kavramı, vadeli işlem borsalarının kuruluşu ve tarihi gelişimi
üzerinde durduk. Bu bölümde vadeli işlemin ne olduğu, genel olarak vadeli işlem çeşitleri ve
aralarındaki farklar anlatılacaktır. Ayrıca vadeli işlem sözleşmelerine örnekler verilerek
sözleşme unsurları ve bu unsurların belirlenmesinde uygulanan kriterler açıklanacaktır.
4 İşlem teminatları % olarak belirlenebileceği gibi maktu bir rakam olarak da
belirlenebilir. VOB’da işlem teminatları maktu olarak belirlenmiştir.
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Ödeme ve teslimatın işlem yapılan günde veya çok kısa süre içerisinde yapıldığı
işlemlere spot veya nakit işlemler demiştik. Anlaşmanın bugün yapılması, anlaşma
yükümlülüklerinin ise gelecekte yerine getirilmesi yönünde yapılan işlemlere genel olarak
vadeli işlem denilmektedir. Vadeli işlemler dünyada kullanılan terminolojiye göre türev araçlar
olarak ifade edilmektedir. Türev araçlar aşağıdaki işlemleri kapsamaktadır:
• Alivre İşlem Sözleşmeleri (Forward)
• Vadeli İşlem Sözleşmeleri (Futures)
• Opsiyon Sözleşmeleri (Options)
• Takas Sözleşmeleri (Swaps)

Bu sözleşmelerin tamamında bugün varılan anlaşma çerçevesinde gelecek bir vadede
tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri öngörülmekle birlikte, aralarında önemli
farklılıklar vardır.
Burada vadeli işlem piyasaları ile özellikle vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin
alım satımının yapıldığı piyasalar ifade edilmektedir.

11.5.2. Alivre Sözleşmeler (Forwards)
Geleceğe yönelik (Alivre) sözleşme, satıcının belli bir ürünü ileri bir tarihte, baştan
anlaşılan bir fiyat üzerinden alıcıya teslim etmesini öngören sözleşmelerdir. Sözleşmenin
şartları (fiyat, miktar, kalite, zaman ve yer) alıcı ile satıcı tarafından karşılıklı belirlenmektedir.
Geleceğe yönelik alım satım sözleşmeleri piyasada aynı zamanda alivre işlemler olarak da
anılmaktadır. Alivre sözleşmeler tarafların gelecekte almak veya satmak istedikleri
ürünlerin fiyat değişimleri nedeniyle oluşan riskten korunma ihtiyacı karşısında çözüm
olarak gördükleri sözleşmelerdir. Bu yönüyle alivre sözleşmeler vadeli işlem
sözleşmelerinin geliştirilmesine temel oluşturmuştur.
Alivre sözleşmeleri taraflar arasında serbestçe yapıldığı için karşılıklı bir güven
gerektirir. Diğer bir ifadeyle alivre sözleşmelerde kredi riski vardır. Taraflardan birinin
yükümlülüğünü yerine getirmeme riski, garanti altına alınmış değildir. Ayrıca iki taraf arasında
yapılan alivre sözleşmeler diğer piyasa katılımcılarının bilgisine açık değildir. Bu nedenle
alivre sözleşmeler net bir şekilde geleceğe yönelik fiyatlar için referans özelliği taşımazlar.
Alivre sözleşmelerde taraflar vade sonuna kadar pozisyonlarını kapatamazlar. Pozisyonların
kapatılması sözleşmenin iptali ile mümkündür. Alivre sözleşmeler, sözleşmede özel bir hüküm
yoksa bir başkasına devredilemez. Ayrıca devri hukuken mümkün olsa bile her bir alivre
sözleşme kendine özgü hükümler taşıdığından ve standart olmadığından devri kolay değildir.
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Sözleşmeyi devralacak bir alıcı bulmak ve sözleşmeyi makul bir fiyatla devretmek neredeyse
imkansızdır.

11.5.3. Vadeli İşlem Sözleşmeleri (Futures)
Vadeli işlem sözleşmesi esasen standart hale getirilmiş alivre sözleşmelerdir. Vadeli
işlem sözleşmesi (futures), ileri bir tarihte, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte
ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni veya dövizi
alma veya satma yükümlülüğü getiren sözleşmedir. Vadeli işlem sözleşmesinde alım satıma
konu mal ve finansal aracın niteliği, miktarı, süresi ve teslim yeri standart olarak tanımlanmıştır.
Vadeli işlem sözleşmelerinde tek değişken, alım satım sırasında oluşan fiyattır. Vadeli işlem
sözleşmeleri, vadeli işlem borsalarında işlem görür ve borsa takas kurumunun garantisi
altındadır. İşlemlerin borsa takas kurumu tarafından garanti edilmesi, uygulanan teminat
sistemi ile mümkün olmaktadır. Sözleşme bazında teminatlar potansiyel günlük zarar riskini
karşılayacak şekilde borsa tarafından belirlenir. Vadeli işlem sözleşmelerinde alım satım
yapmak isteyen yatırımcılar sözleşme bazında belirlenmiş olan teminatları yatırmak
zorundadır. Teminat sistemi ile işlemlerin garanti edilmesi ve sözleşmelerin standart hale
gelmesi, vadeli işlem sözleşmelerinin alım satım aracına dönüşmesini sağlamıştır. Vadeli işlem
sözleşmelerinde pozisyon alan yatırımcı vade sonuna kadar beklemek zorunda değildir. Haziran
2005’te, Borsa’da işlem gören Ekim 2005 pamuk vadeli işlem sözleşmesinde on sözleşme alım
yaptığımızı varsayalım. İşlem fiyatı 2,300 TL/Kg olsun. Bu işlemi yapan yatırımcı dilerse Ekim
2005 tarihinde son işlem gününe kadar pozisyonunu koruyabilir, dilerse vadeye kadar
beklemeksizin pozisyonunu ters işlem5yaparak kapatabilir. Yatırımcı Ekim 2005 vadeli işlem
sözleşmesinde, son işlem gününe kadar dilediği kadar alım satım yapabilir. Vadeli işlem
sözleşmelerinde yatırımcı ilk pozisyonunu alım veya satım yönünde başlatabilir. Satıma konu
ürünü gelecekte teslim etme yükümlülüğü ile satmış olacağınız için işlem gününde satacağınız
ürüne sahip olmak zorunluluğu yoktur. Vadeli işlem sözleşmelerinin bu özelliği, riske karşı
korunmak isteyenlerin risklerini, risk alarak kazanç elde etmek isteyen spekülatörlere
devretmelerine imkan vermektedir.
Bugün gelişmiş tek bir vadeli işlem borsasındaki işlem hacmi dünyadaki tüm menkul
kıymet borsalarının toplam işlem hacminden fazladır.

Örnek Bir Pamuk Vadeli İşlem Sözleşmesi
Dayanak varlık: Pamuk
Sözleşme büyüklüğü: 1 ton
Baz kalite: Ege Standart 1
Vade ayları: Mart, Mayıs,Temmuz, Ekim, Aralık
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Kotasyon şekli: TL/Kg
Fiyat adımı: 0,005 TL/Kg
Başlangıç teminatı: 240 TL
Sürdürme teminatı: Başlangıç Teminatının %75’i (180 TL)
İşlem saatleri: 9:15-17:35
Teslimat şekli: Nakdi mutabakat
Günlük fiyat hareket sınırı: +%10
Uzlaşma fiyatı: Seansın son 10 dakikası içerisindeki asgari on işlemin ağırlıklı
ortalaması
Son işlem günü: Vade ayının son işgünü.

Ters işlem sahip olduğunuz pozisyon miktarı kadar aksi yönde işlem yapmaktır. 10
sözleşme almış iseniz, ters işlem 10 sözleşme satmaktır.
Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi vadeli işlem sözleşmelerinde taraflar açısından
fiyat dışındaki tüm unsurlar standart olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca sözleşme metninde
detaylar düşünülerek ihtilafa neden olacak tüm hususlar net bir şekilde düzenlenmektedir.
Pamuk vadeli işlem sözleşmesi özelliklerinde de görüleceği gibi, vadeli işlem sözleşmelerinin
sona ermesi için fiziki teslimat yapılması zorunlu değildir. Her bir sözleşme tanımında
belirlenen esaslar çerçevesinde işlemler yapılmaktadır. Vadeli işlem sözleşmelerinde asıl amaç
gelecekteki fiyatı bugünden sabitleyebilmektir.

Örnek Bir Buğday Vadeli İşlem Sözleşmesi
Dayanak varlık: Buğday
Sözleşme büyüklüğü: 5 ton
Baz kalite: Anadolu Kırmızı sert
Vade ayları: Mart, Mayıs,Temmuz, Eylül, Aralık
Kotasyon şekli: TL/Kg
Fiyat adımı: 0,0005 TL/Kg
Başlangıç teminatı: 240 TL
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Sürdürme teminatı: Başlangıç Teminatının %75’i (180 TL)
İşlem saatleri: 9:15-17:35
Teslimat şekli: Nakdi mutabakat
Günlük fiyat hareket sınırı: +%10
Uzlaşma fiyatı: Seansın son 10 dakikası içerisindeki asgari on işlemin ağırlıklı
ortalaması
Son işlem günü: Vade ayının son iş günü

Sözleşmelerin Dizayn Edilmesi Ve Sözleşme Unsurları
Herhangi bir dayanak varlık üzerine sözleşme dizayn edilirken aşağıdaki hususlar
dikkate alınır:
• Herhangi bir ürün üzerine vadeli işlem sözleşmesi dizayn edilebilmesi için ilgili
ürünün arz ve talebinin sürekli olması gerekir.
• Üzerine vadeli işlem sözleşmesi yazılacak ürünün belli bir büyüklüğün üzerinde
ekonomik değeri ve spot piyasada işlem hacminin olması gerekir. Vadeli işlem
sözleşmesine dayanak varlığın fiyatının serbestçe belirleniyor olması ve fiyat
hareketlerinin değişken olması önemlidir.
• İlgili dayanak varlık için piyasa katılımcıları tarafından korunma amaçlı bir talebin
varlığı önemlidir.
• Herhangi bir dayanak varlık üzerine vadeli işlem sözleşmesi dizayn edilmesi
sonucunda bir ekonomik yarar sağlanmalıdır.
• Dizayn edilecek sözleşmede yatırımcı haklarının korunmasına yönelik tedbirlerin
alınması zorunludur.

Yukarıdaki temel kriterler çerçevesinde herhangi bir dayanak varlık üzerine vadeli işlem
sözleşmesi dizayn edilirken aşağıda yer alan unsurların tanımlanması zorunludur.
Günlük uzlaşma fiyatı belirlenirken ilgili sözleşme metninde tüm ihtimallere göre
uzlaşma fiyatı için hükümler yer alır. 10 işlem olmamışsa 10’dan işlemlerin ortalaması alınır,
hiç işlem olmaması halinde bir önceki günün uzlaşma fiyatı alınır gibi.
Dayanak Varlık: Sözleşmeye konu alım satım aracının türünün tanımlanmasıdır.
(Pamuk, Buğday, Endeks, Döviz gibi)
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Baz Kalite: Pamuk, Buğday ve benzeri farklı kalite ve çeşitleri olan ürünlerde alım
satıma konu olan kalite ve özelliklerin tanımlanmasını ifade eder. (Örneğin Pamuk Ege standart
1 gibi)
Sözleşme Büyüklüğü: Her bir sözleşmedeki
tanımlanmasıdır. (10 Ton Pamuk veya 10.000 USD gibi)

alım

satıma

konu

miktarın

Vade Ayları: Standart olarak ilgili sözleşmede hangi vade aylarının işlemelere konu
olduğunun tanımlanmasıdır.
Kotasyon Şekli: Piyasada ilgili sözleşmede fiyatlamanın para ve ölçü biriminin
tanımlanmasını ifade eder. (TL/Kg, TL/USD gibi)
İşlem Saatleri: İlgili sözleşmede işlemlerin yapılabildiği zamanın başlangıç ve bitiş
saatinin tanımlanmasıdır.
Başlangıç Teminatı: Her bir sözleşmede işlem yapmak için takas kurumuna yatırılması
zorunlu miktar veya oranı ifade eder. (Örneğin sözleşme değerinin %10’u veya sözleşme başına
150 TL gibi.)
Sürdürme Seviyesi: Başlangıç teminatının zarar sonucu azalacağı azami seviyeyi ifade
eder. (Başlangıç teminatının 0,75’i gibi)
Günlük Fiyat Hareket Sınırı: Seans boyunca fiyatların bir önceki günün uzlaşma
fiyatına göre hareket edebileceği azami alt veya üst sınırın tanımlanmasıdır. (+ %10 gibi)
Pozisyon Limiti: Vadeli işlem sözleşmesinde vadeler ve toplam olarak herhangi bir
hesap sahibinin alım veya satım yönünde alabileceği azami sözleşme sayısı veya oranının
tanımlanmasıdır. Vadeli işlem ve opsiyon Borsasında ise pozisyon limiti her bir hesap için ilgili
vade ayı bazında 10.0007 kontrat sabit, bunun aşılması halinde ise açık pozisyon sayısının
%10’nu olarak belirlenmiştir.8
Uzlaşma Fiyatı: Her gün sonunda, belirlenen yöntem çerçevesinde hesaplanan
teminatların güncelleştirilmesi ve kar/zararların hesaplanmasında kullanılacak fiyattır.
Son İşlem Günü: Vade ayı içerisinde işlem yapılabilen son günün tanımlanmasıdır. Bu
gün sonunda açık kalan pozisyonlar tanımlanan uzlaşma yöntemine göre kapatılır.
Teslimat Şekli: Son işlem gününde açık pozisyon sahibi olan tarafların
yükümlülüklerini nasıl yerine getirecekleri teslimat şeklinin tanımlanması ile belirlenir.
Teslimat yükümlülüğü fiziki olarak tanımlanabildiği gibi, nakdi mutabakat olarak da
tanımlanabilir. Fiziki teslimat yönteminde alım satıma konu ürünün teslim edilmesi (Baz
kalitenin dışında bir ürün teslim edilmesi prim ve iskonto uygulayarak yapılabilir.) ile
pozisyonlar kapatılırken, nakdi mutabakat yönteminde son güne ait uzlaşma fiyatı üzerinden
ters işlem yapılarak pozisyonların kapatılması şeklinde kar zararlar ilgili hesaplara yansıtılır.
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Mutlak pozisyon limiti VOB-İMKB 30 ve VOB-İMKB 100 sözleşmeleri için
20.000’dir.
Teslim Edilebilir Dereceler: Alım satıma konu özellikle tarımsal ürünlerde baz
kalitenin dışında hangi kalite ve derecelerin teslimata kabul edilebileceğinin tanımlanmasıdır.
Yukarıdaki tüm hususlar taraflar açısından hiçbir ihtilafa düşülmeyecek şekilde detaylı ve
piyasa şartlarına uygun olarak tanımlanır. Böylelikle herhangi bir sözleşmede işlem yapan
piyasa katılımcısı almış olduğu pozisyon ile ilgili olarak üstlenmiş olduğu yükümlülükleri ve
hakları net olarak bilecektir.

11.5.4. Vadeli İşlem Sözleşmesi ve Alivre Sözleşmenin Farkları
Vadeli işlem sözleşmeleri standart hale getirilmiş alivre sözleşmeler olmakla birlikte
uygulamada önemli farklılıkların olduğunu görüyoruz. Alivre sözleşme ile vadeli işlem
sözleşmeleri arasındaki temel farklar aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Alivre Sözleşme İki taraf arasında yapılır.
Vadeli İşlem Sözleşmesi Borsada yapılır.
Alivre Sözleşme Sözleşme unsurları standart değildir. Vadeli İşlem Sözleşmesi
Sözleşme unsurları standart olarak tanımlanmıştır.
Alivre Sözleşme Sözleşmeler geneldir. Diğer piyasa katılımcıları yapılan alivre
sözleşmelerden habersizdir. Vadeli İşlem Sözleşmesi Vadeli işlem sözleşmeleri borsalarda
şeffaf bir şekilde işlem görür.
Alivre Sözleşme Vade sonunda teslimat ile sonuçlandırılır. Vadeli İşlem Sözleşmesi
Vade sonuna kadar ters işlem ile pozisyon kapatılabilir. Teslimat zorunlu değildir.
Alivre Sözleşme Devredilemez. Vadeli İşlem Sözleşmesi Vade sonuna kadar tekrar
alınıp satılabilir.
Alivre Sözleşme Kredi riski vardır. Vadeli İşlem Sözleşmesi İşlemler Borsa Takas
Kurumu’nun garantisindedir.
Vadeli İşlem Sözleşmesi Kar veya zarar günlük olarak hesaplanır ve ilgili hesaplara
yansıtılır.
Alivre Sözleşme Başlangıçta bir teminat zorunluluğu yoktur. İşlem yapmak için belirli
bir teminat yatırılması zorunludur.
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11.6. Vadeli İşlem Borsalarında Organizasyon Yapısı ve Taraflar
Vadeli işlem borsalarında faaliyet gösteren tarafları fonksiyonları açısından beş ana
grupta inceleyebiliriz.
• Borsa
• Takas Kurumu
• Aracı Kurumlar (Üyeler)
• Piyasa katılımcıları
• Denetleyici kurumlar

11.6.1. Borsa
Dünyada vadeli işlem borsalarını sahiplik yapıları itibarıyla kooperatif borsalar ve özel
borsalar olarak iki gruba ayırmak mümkündür. Kooperatif borsalar üyeler tarafından kurulur ve
yönetilir. Bu tür borsalarda borsanın kar etmesi amaçlanmaz ve borsanın işlemlerden alacağı
komisyonların düzeyi masrafları karşılayacak şekilde belirlenir. Vadeli işlem borsalarının tarihi
gelişiminde de açıklandığı gibi ilk vadeli işlem borsası Chicago’daki tüccar tarafından
kurulmuştur.
Üyelerce kurulan borsalar halen varlığını sürdürmekle birlikte son yıllarda sahipleri
üyelerden oluşmayan borsalar da kurulmaya başlamıştır. Bunun yanında, kooperatif borsaların
yapılarını kar amaçlı özel sermayedarlı kuruluşlara dönüştürdüğünü görüyoruz. Chicago Board
of Trade (CBOT) ve Chicago Mercantile Exchange (CME) bu yönde yapısal değişikliğe
gitmişlerdir. Değişen şartlara daha iyi uyum sağlama ve piyasanın beklentilerini etkin bir
şekilde karşılama gibi hususlar kooperatif yapıların terk edilmesinin arkasında yatan neden
olarak ortaya çıkmaktadır.
Borsalar arasında yaşanan yoğun rekabet, birleşmelerine yol açmıştır. Örneğin Alman
Vadeli İşlemler Borsası (DTB) ile İsviçre Borsası SOFEX birleşerek EUREX’I kurmuşlardır.
Borsalardaki bir diğer değişim ise salonda sesli müzayede sisteminden uzaktan erişimli
elektronik ortama geçiştir. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. de, bu gelişmelere uygun
olarak anonim şirket statüsünde kurulmuş ve elektronik işletim sistemini benimsemiştir.
Borsaların temel fonksiyonu vadeli işlemler piyasasında işlemlerin güven ve rekabet ortamı
içerisinde yapılmasını sağlamaktır. Ayrıca borsalarda işlem görecek sözleşmeler ekonomik
yarar gözetilerek piyasa katılımcılarının tercih ve talepleri doğrultusunda belirlenmektedir.
Borsalar, üyelerce gerçekleştirilen işlemleri takas kurumu aracılığıyla garanti eder.
Takas Kurumu borsa bünyesinde olabileceği gibi, borsadan bağımsız ayrı bir yapı olarak da
düzenlenebilir. Dünyadaki örneklere baktığımızda, CBOT’nin kullandığı takas kurumu
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borsadan bağımsızken CME borsa bünyesinde oluşturulmuş bir takas merkezini
kullanmaktadır.
Borsalar piyasanın sağlıklı işleyişine yönelik olarak aşağıdaki fonksiyonları icra ederler:
• Piyasada oluşan fiyat bilgileri ve işlemlere ilişkin verileri güncel olarak yayınlamak.
• Borsada işlem görecek sözleşmeleri dizayn etmek.
• Borsada faaliyet gösterecek aracı üyeleri belirlemek.
• Fiyat hareketlerine uygun olarak sözleşmelere ilişkin başlangıç ve sürdürme teminat
oran veya tutarlarını belirlemek.
• Piyasanın işleyişine ilişkin kanun ve genel yönetmeliklere uygun olarak düzenlemeler
yapmak,
• Borsanın sağlıklı işleyişine yönelik her türlü tedbiri almak ve bu amaçla gerekli
yaptırımları uygulamak. Borsalar yukarıdaki fonksiyonları yerine getirirken denetleyici
kuruluşlar ve üyeleri ile yakın bir iletişim içerisinde hareket eder. Ayrıca borsalar
yukarıdaki görevleri yerine getirmek amacıyla gerekli organizasyonları ve fiziki
altyapıyı kurar. Dünyada Vadeli işlem borsalarına baktığımızda işlemlerin iki farklı
platformda yapıldığını görüyoruz: Birincisi vadeli işlem borsalarının kuruluşundan beri
uygulanan sesli müzayede sistemi, diğeri ise teknolojik gelişmeler sonucu uygulamaya
konulan elektronik alım satım sistemidir. Borsa üyelerinin korbey 10 veya pit olarak
adlandırılan fiziki bir mekanda alım satımlarını yüz yüze sesli olarak yapmaları sesli
müzayede sistemi olarak adlandırılır. Bu sistemleri kullanan borsalarda, her bir
sözleşme için ayrı bir korbey mevcuttur. Belirlenen işlem saatlerinde binlerce borsa
üyesi bir araya gelir, müşterilerden gelen emirler korbey içerisinde görevli işlemcilere
iletilir. İşlemciler aldıkları emirleri, sözlü olarak veya işaretle açıklar veya almak veya
satmak isteyen diğer üyelerin emirlerini kabul ederek işlemi gerçekleştirir.
Gerçekleştirilen işlemler operasyon merkezince sisteme girilerek kısa süre içerisinde
kayıt altına alınmaktadır.

Teknolojik gelişmeler ve borsalar arası rekabet sonucu birçok borsa sesli müzayede
sisteminden elektronik işlem sistemine geçmektedir. İşlem maliyetlerinin düşürülmesi ve
piyasa katılımcılarının hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebilmeleri açısından elektronik
işlem sistemi borsalarda hızla yaygınlaşmaktadır. Elektronik işlem sisteminde emirler
bilgisayarlar vasıtası ile sisteme girilmekte, fiyat ve zaman önceliği kuralına göre
eşleştirilmektedir. Elektronik işlem sisteminde emirlerin girilmesi, eşleştirilmesi ve ilgili
kayıtlara yansıtılması gerçek zamanlı yapılmaktadır.
Piyasaya ilişkin fiyat, işlem hacmi, derinlik bilgileri anında kamuoyunun bilgisine
sunulmaktadır. Ayrıca elektronik işlem sisteminde uzaktan erişim mümkündür. Aracı üyeler
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ofislerinden emirleri sisteme girebilmektedir. Piyasa katılımcıları yine emirlerini internet
vasıtası ile dünyanın neresinde olursa olsun kendi bilgisayarlarından aracı kurumlara
iletebilmektedir. Piyasa ve hesap durumları ile ilgili bilgilere anında erişebilmektedirler.
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Giriş
Alivre sözleşmeler, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve swap
sözleşmeleri vadeli piyasalarda yaygın kullanılan araçlardır. Bu araçların tümü türev araçlar
olarak adlandırılmaktadır. Spot piyasada oluşan fiyatlar taraflar açısından ne kadar önem arz
ediyorsa, geleceğe yönelik olarak oluşan fiyatlar da taraflar açısından aynı derecede önem
taşımaktadır. Spot piyasalar dokunabildiğiniz -döviz, pamuk, buğday vb- malların alınıp
satıldığı, para ve mal takasının aynı anda veya birkaç gün içerisinde yapıldığı piyasalardır.
Vadeli işlem piyasalarında ise taraflar, vadeli işlem sözleşmesine konu ürünü -döviz, pamuk,
buğday, bono vb- gelecek bir vadede teslim alma veya teslim etme yükümlüğü altına
girmektedir. Diğer bir deyişle vadeli işlem borsalarında mal ve paranın takası ileri bir tarihte
gerçekleşmektedir. Günümüzdeki modern vadeli işlem piyasalarının tarihi binlerce yıl geriye
gitmekle birlikte, bugünkü anlamda, organize borsalarda işlem gören vadeli işlem
sözleşmelerine (futures) benzer ilk uygulama, 1697 yılında Japonya’da ortaya çıkmıştır.
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12.1. Vadeli İşlem Piyalarının Temel Fonksiyonları
Yaşadığımız dünyada bir çok mal veya hizmetin fiyatlarının serbest piyasa koşullarında
arz ve talebe göre belirlendiğini ve fiyatların sürekli bir değişkenlik gösterdiğini biliyoruz.
Sahip olduğumuz mal veya hizmetleri piyasa koşullarında oluşan fiyatlardan satabiliyoruz.
Diğer taraftan ihtiyaç duyduğumuz mal veya hizmetleri piyasa fiyatlarından satın alabiliyoruz.
Peki şu anda henüz sahip olmadığımız, üç ay sonra sahip olacağımız bir mal veya hizmeti hangi
fiyattan satacağız? Örneğin siz bir üreticisiniz, tarlanıza patates ektiniz ve ürününüzün
yetişmesi yaklaşık beş ay zaman alacak, beş ay sonra patates fiyatlarının ne olacağını
bilmiyorsunuz. Geçmiş yıllarda tarlanıza ekmiş olduğunuz patatesi hasat zamanı teslim etmek
şartıyla tüccara belli bir fiyattan satmıştınız. O yıl patates fiyatları ürün bolluğu nedeniyle çok
düşünce anlaşma yaptığınız tüccar ortadan kayboldu ve siz ciddi miktarda zarar ettiniz. Bu
yaşadığınız tecrübe nedeniyle artık yapacağınız anlaşmalarda güvence istiyorsunuz. Bu yıl ise
ne olacağını bilmiyorsunuz ama mevcut durumdan da endişelisiniz. Aynı durum tersinden
bakıldığında tüccarlar için de geçerli. Aslında bu sıkıntıları yaşayan sadece siz değilsiniz.
Dünya’nın bir diğer tarafında aynı sıkıntıları yaşayan insanlar bir araya gelerek gelecekteki
fiyat belirsizliğinden kaynaklanan riskleri ortadan kaldırmak ve yapılan vadeli sözleşmelerde
taraflara garanti vermek amacıyla vadeli işlem sözleşmelerini standart hale getirerek borsa
çatısı altında alıp satmaya başladılar. Sözleşmenin standart hale getirilmesi ile spekülatörler de
bu sözleşmeler üzerinden işlem yapmaya başladı. Böylelikle fiyat riskine karşı korunma çabası
içerisinde olan üreticiler ve tüccarlar bir çözüme kavuşurken, yatırımcılar ve spekülatörler ise
cazip bir yatırım aracına sahip oldular, finansal alanda faaliyet gösteren aracı kurumlar ve
bankalar müşterilerine yeni alternatif ürünler sunabilir hale geldiler.
Vadeli işlem piyasalarının kurulmasında etken olan yukarıda belirtilen ihtiyaçlar, bu
piyasalar sayesinde çözüme kavuşurken geleceğe yönelik fiyatların oluşumu, etkin risk
yönetimi ve istikrarın sosyal faydası tüm kişi ve kurumlara yansımaktadır. Bu husus aşağıdaki
örnekle daha kolay algılanacaktır. Bir sabah uyandınız ve yeni bir güne hazırlanıyorsunuz.
Kahvaltıda siz ekmek, çay, peynir, eşiniz tost, reçel, kahve, çocuklarınız ise süt ve çikolata
kremasını tercih etti. On yıl vadeli konut kredisi ile satın almış olduğunuz yeni evinizden
ayrıldınız, iki yıl vadeli taksitle satın almış olduğunuz ithal marka sıfır arabanıza bindiniz
ofisinize doğru yol alırken yolda bir akaryakıt istasyonunda durarak benzin aldınız. Bir yandan
arabanızı sürerken sonbaharda rezervasyon yaptırmış olduğunuz tatile bu hafta sonu
çıkacağınızı hatırladınız. Seyir halinde iken radyonuzu açtınız ve haberlerde vadeli işlem
piyasalarında başarılı bir brokerın işverene yıllık maliyetinin birkaç milyon dolar olduğunu
duyduğunuzda, gayri ihtiyari olarak vadeli işlem de ne? Buna kim ihtiyaç duyar ki? diye
düşündünüz. Aslında herkes… Sizden başlayalım. Sabah daha evden işinize varmadan en az
yarım düzine bu piyasaların nimetlerinden faydalandınız.
Kahvaltıdan başlayalım. Çay ve kahvenin fiyatları dünya piyasalarında sürekli
değişirken siz bakkala her gittiğinizde çok küçük fiyat farkıyla alabiliyorsunuz. Faiz oranları
piyasalarda sürekli değişirken, siz satın almış olduğunuz evin taksitlerini sabit faiz üzerinden
ödeyebiliyorsunuz. Yine zevkle kullanmış olduğunuz aracınızın taksitlerini sabit olarak
öderken piyasalarda kurlar ve faiz oranları sürekli değişiyor. Bütün bunların olabilmesi ancak
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ilgili bankanın veya oto bayisinin kendisini faiz ve kurlardaki değişim riskine karşı vadeli işlem
piyasalarında koruması ile mümkün olmaktadır.
Aynı durum satın almış olduğunuz diğer mal ve hizmetler için de geçerlidir. Vadeli
işlem piyasalarının varlığından bile haberdar olmayanlar dahi bu piyasaların nimetlerinden
faydalanmaktadır. Yukarıdaki örnekleri ithalatçılar, ihracatçılar, finans kurumları, üreticiler,
tüketiciler, kısaca ekonomik sistem içerisindeki her kesimi kapsayacak şekilde genişletebiliriz.
Vadeli işlem ve opsiyon borsaları tüm bu kesimleri doğrudan ilgilendiren çok önemli bir
korunma sistemidir.
Bir benzetme yapacak olursak, nasıl gece karanlıkta yolda yürüyen birisi önünü
görememesi nedeniyle endişeli ve risklere açıksa ve aynı kişinin eline bir el feneri verdiğimizde
önünü görerek güven içerisinde emin adımlarla yoluna devam edebiliyorsa, vadeli işlem
piyasaları da fonksiyon olarak ekonomik sistem içerisinde faaliyet gösteren kişilerin belirsizlik
karşısında belirli bir vadeye kadar geleceği görebilmelerini sağlayan bir ışıktır.
Vadeli işlem piyasalarının iki temel fonksiyonu vardır: Risk yönetimi ve geleceğe
yönelik fiyat keşfi.

12.1.1. Risk Yönetimi
Vadeli işlem borsalarının en önemli temel fonksiyonlarından biri, gelecekte meydana
gelebilecek aleyhte fiyat değişimleri karşısında riskten korunma imkanı vermesidir. Vadeli
işlem piyasaları, tarımsal ürünlerin gelecekteki fiyatlarında meydana gelecek aşırı
dalgalanmaların yaratacağı risklerden korunmak ihtiyacından doğmuştur. Risk yönetiminin
pratikte nasıl gerçekleştirildiğini bir örnekle açıklayalım. Örneğin bir çiftçi tarlasına pamuk
ekmek istiyor. O anki spot piyasada pamuk fiyatları 1,800 TL/Kg olsun. Ancak Mart ayında
ekim kararı vermek zorunda olan çiftçi, Eylül ayında hasat edeceği ürününü hangi fiyattan
satacağını bilmemektedir. Üreticinin endişesi fiyatların gelecekte düşmesidir. Vadeli işlem
piyasasında, Eylül vadeli pamuk fiyatlarının 2,200 TL/Kg olduğunu varsayalım. Üretici,
tarlasından 100 ton ürün elde edeceğini tahmin etmektedir. Yapmış olduğu hesap sonucu tüm
giderleri topladığında maliyetinin Kg başına 1,700 TL/Kg olacağını ve ürününü 2,200 TL/Kg
dan satması halinde Kg başına 50 KR, toplam olarak da 50.000 TL kazanç elde edeceğini
düşünerek ekim kararını vermiştir. Aynı gün vadeli piyasalarda 100 ton’a denk gelecek sayıda
sözleşme satarak kısa pozisyon almıştır.
Vade ayının son işlem günü geldiğinde fiyatlar 2,400 TL/Kg’a yükselmiştir. Vadeli
işlem piyasasındaki pozisyonunu 2,400 TL/Kg’dan kapatmış ve üretici vadeli işlem piyasasında
Kg başına 0,200 TL zarar etmiştir. Ancak spot piyasada da fiyatlar yükseldiği için üretici
elindeki ürününü 2,200 TL/Kg dan satmaya razı iken 2,400 TL/Kg’dan satarak kilo başına
0,200 TL kar elde ederek vadeli işlem piyasasındaki zararını telafi etmiştir. Sonuç olarak, üretici
ekim kararı verirken hedeflemiş olduğu karı elde etmiştir. Vadeli işlem piyasasında üretici
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pozisyon almamış ve hasat mevsiminde fiyatlar 1,700 TL’nin altına düşmüş olsaydı hiç kazanç
elde edemeyeceği gibi reel olarak zarar edecekti.

Şekil 1: Vadeli İşlem Sözleşmeleri ile Risk Yönetimi

Yukarıdaki örnekte üreticinin endişesi gelecekte pamuk fiyatlarının düşmesi idi. Diğer
tarafta pamuğu hammadde olarak kullanan iplik fabrikası sahibinin endişesi ise pamuk
fiyatlarının gelecekte yükselmesi riskidir. İplik üreticisi Ekim ayında piyasadan pamuk alımı
yapacak ve iplik üreterek satacaktır. Bu satışın vadeli olarak Mart ayında yapıldığını ve
teslimatın Ekim ayında olacağını düşünürsek, Ekim ayında pamuk fiyatları artarsa hammadde
fiyatları yükseldiğinden bir zarara uğrayacaktır. Üreticimiz vadeli işlem borsasındaki Ekim
vadeli pamuk fiyatlarına göre bir iplik fiyatı belirleyebilir ve bu fiyatı Mart ayından
müşterilerine verebilir. Vadeli işlem borsasından alınan bir pamuk sözleşmesi ile iplik üreticisi
hem maliyetini sabitleyecek hem de müşterilerine önceden fiyat verme olanağına kavuşacaktır.
Mart ayında vadeli piyasada Ekim ayı pamuk fiyatlarının 2,200 TL/kg olduğunu varsayalım.
İplik fabrikası sahibi gelecekte pamuk fiyatlarının yükselmesi riskine karşı kendini korumak
amacıyla Ekim vadeli pamuk vadeli işlem sözleşmesi alır. Buna göre Ekim ayında kilosu 2,200
TL’den pamuk alma yükümlülüğüne girmiştir. İplik üreticisi bu işlemi yaparak üreteceği ipliğin
maliyetinin ne olacağını Mart ayından belirleme imkanına kavuşmuş böylece Ekim ayında
yapacağı iplik satış fiyatını da belirleyebilmiştir. Bu işlemin yapılmaması durumunda ve pamuk
fiyatlarının Ekim ayında 2,200 TL/kg üzerine çıkması halinde iplik üreticisi artan maliyetler
nedeniyle zarara uğrayacaktır.
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Bu ve benzeri örnekleri alıcı ve satıcılar açısından döviz, faiz, endeks, buğday vb.
ürünler için çoğaltmak mümkündür. Bir diğer önemli nokta ise vadeli işlem borsalarında alım
veya satım yaparken pozisyon değerinin %3-10’u 4 arasında belirlenen teminat oranlarını
yatırmak işlem yapmak için yeterli olmaktadır. Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi vadeli
işlem piyasalarının temel niteliklerinden birisi tarafların riske karşı korunmalarına ve risklerini
yönetebilmelerine imkan vermesidir. Küçük yatırımcıların riskleri, büyük yatırımcıların
risklerinden farklı olabilir. Vadeli işlem piyasaları riski daha kolay yönetebilecek olanlara
transfer ederek de fayda sağlayabilir. Burada riski kimin üstlendiği sorusu akla gelebilir.
Gelecekte fiyatların yükselmesinden endişe edenler alım yönünde, fiyatların düşmesinden
endişe edenler ise satım yönünde pozisyon alarak korunmaya çalışırlar. Bu noktada vadeli işlem
piyasalarında derinliği sağlayan ve fiyat değişimlerinden kar elde etmeye çalışan spekülatörler
devreye girmektedir. Spekülatör olarak adlandırılan grup esas itibarı ile riskten korunmak
yerine beklentileri doğrultusunda pozisyon alarak fiyat değişimlerinden kar elde etmeye
çalışmaktadır. Özet olarak risk, vadeli işlem piyasalarında alınıp satılabilir hale gelmektedir.
Yukarıda da örneklendiği gibi, vadeli işlem borsalarının risk yönetim fonksiyonu sayesinde,
pamuk vadeli işlem sözleşmesinin Türkiye ekonomisinde önemli yer tutan tekstil sektörünün
maruz kaldığı riske karşı korunma ihtiyacına çözüm getireceği sonucuna varabiliriz. Faiz ve
dövize dayalı vadeli işlem sözleşmeleri ise faiz ve dövizde risk taşıyan kişi ve kurumlar
açısından önemli bir risk yönetim aracı oluşturacaktır.

12.1.2. Geleceğe Yönelik Fiyat Keşfi
Geleneksel piyasalarda arz ve talebe göre oluşan fiyatlar içinde bulunulan anda
geçerlilik arz etmektedir. Örneğin Dolar/Türk Lirası denince ilgili piyasada o an geçerli kurlar
akla gelmektedir. On dakika sonrasında tam olarak fiyatların ne olacağını kestirmek
imkansızdır. Piyasanın bu yapısına rağmen oluşan anlık fiyatlar taraflar açısından işlemlerin
rasyonel olarak yapılmasını sağlar. Ancak cari spot piyasadaki fiyatlar aynı zamanda geleceğe
yönelik fiyatların hesaplanmasında referans oluşturur. Cari nakit fiyat (spot fiyat), vadeli işlem
sözleşmelerinin makul değerinin belirlenmesinde önemli bir değişkendir.

12.2. Temel Tanımlar
12.2.1. Vadeli İşlem Nedir?
Buraya kadar piyasa kavramı, vadeli işlem borsalarının kuruluşu ve tarihi gelişimi
üzerinde durduk. Bu bölümde vadeli işlemin ne olduğu, genel olarak vadeli işlem çeşitleri ve
aralarındaki farklar anlatılacaktır. Ayrıca vadeli işlem sözleşmelerine örnekler verilerek
sözleşme unsurları ve bu unsurların belirlenmesinde uygulanan kriterler açıklanacaktır.
İşlem teminatları % olarak belirlenebileceği gibi maktu bir rakam olarak da
belirlenebilir. VOB’da işlem teminatları maktu olarak belirlenmiştir.
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Ödeme ve teslimatın işlem yapılan günde veya çok kısa süre içerisinde yapıldığı
işlemlere spot veya nakit işlemler demiştik. Anlaşmanın bugün yapılması, anlaşma
yükümlülüklerinin ise gelecekte yerine getirilmesi yönünde yapılan işlemlere genel olarak
vadeli işlem denilmektedir. Vadeli işlemler dünyada kullanılan terminolojiye göre türev araçlar
olarak ifade edilmektedir. Türev araçlar aşağıdaki işlemleri kapsamaktadır:
• Alivre İşlem Sözleşmeleri (Forward)
• Vadeli İşlem Sözleşmeleri (Futures)
• Opsiyon Sözleşmeleri (Options)
• Takas Sözleşmeleri (Swaps)

Bu sözleşmelerin tamamında bugün varılan anlaşma çerçevesinde gelecek bir vadede
tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri öngörülmekle birlikte, aralarında önemli
farklılıklar vardır.
Burada vadeli işlem piyasaları ile özellikle vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım
satımının yapıldığı piyasalar ifade edilmektedir.

12.2.2. Alivre Sözleşmeler (Forwards)
Geleceğe yönelik (Alivre) sözleşme, satıcının belli bir ürünü ileri bir tarihte, baştan
anlaşılan bir fiyat üzerinden alıcıya teslim etmesini öngören sözleşmelerdir. Sözleşmenin
şartları (fiyat, miktar, kalite, zaman ve yer) alıcı ile satıcı tarafından karşılıklı belirlenmektedir.
Geleceğe yönelik alım satım sözleşmeleri piyasada aynı zamanda alivre işlemler olarak da
anılmaktadır. Alivre sözleşmeler tarafların gelecekte almak veya satmak istedikleri ürünlerin
fiyat değişimleri nedeniyle oluşan riskten korunma ihtiyacı karşısında çözüm olarak gördükleri
sözleşmelerdir. Bu yönüyle alivre sözleşmeler vadeli işlem sözleşmelerinin geliştirilmesine
temel oluşturmuştur.
Alivre sözleşmeleri taraflar arasında serbestçe yapıldığı için karşılıklı bir güven
gerektirir. Diğer bir ifadeyle alivre sözleşmelerde kredi riski vardır. Taraflardan birinin
yükümlülüğünü yerine getirmeme riski, garanti altına alınmış değildir. Ayrıca iki taraf arasında
yapılan alivre sözleşmeler diğer piyasa katılımcılarının bilgisine açık değildir. Bu nedenle
alivre sözleşmeler net bir şekilde geleceğe yönelik fiyatlar için referans özelliği taşımazlar.
Alivre sözleşmelerde taraflar vade sonuna kadar pozisyonlarını kapatamazlar. Pozisyonların
kapatılması sözleşmenin iptali ile mümkündür. Alivre sözleşmeler, sözleşmede özel bir hüküm
yoksa bir başkasına devredilemez. Ayrıca devri hukuken mümkün olsa bile her bir alivre
sözleşme kendine özgü hükümler taşıdığından ve standart olmadığından devri kolay değildir.
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Sözleşmeyi devralacak bir alıcı bulmak ve sözleşmeyi makul bir fiyatla devretmek neredeyse
imkansızdır.

12.2.3. Vadeli İşlem Sözleşmeleri (Futures)
Vadeli işlem sözleşmesi esasen standart hale getirilmiş alivre sözleşmelerdir. Vadeli
işlem sözleşmesi (futures), ileri bir tarihte, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte
ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni veya dövizi
alma veya satma yükümlülüğü getiren sözleşmedir. Vadeli işlem sözleşmesinde alım satıma
konu mal ve finansal aracın niteliği, miktarı, süresi ve teslim yeri standart olarak tanımlanmıştır.
Vadeli işlem sözleşmelerinde tek değişken, alım satım sırasında oluşan fiyattır. Vadeli işlem
sözleşmeleri, vadeli işlem borsalarında işlem görür ve borsa takas kurumunun garantisi
altındadır. İşlemlerin borsa takas kurumu tarafından garanti edilmesi, uygulanan teminat
sistemi ile mümkün olmaktadır. Sözleşme bazında teminatlar potansiyel günlük zarar riskini
karşılayacak şekilde borsa tarafından belirlenir. Vadeli işlem sözleşmelerinde alım satım
yapmak isteyen yatırımcılar sözleşme bazında belirlenmiş olan teminatları yatırmak
zorundadır. Teminat sistemi ile işlemlerin garanti edilmesi ve sözleşmelerin standart hale
gelmesi, vadeli işlem sözleşmelerinin alım satım aracına dönüşmesini sağlamıştır. Vadeli işlem
sözleşmelerinde pozisyon alan yatırımcı vade sonuna kadar beklemek zorunda değildir. Haziran
2005’te, Borsa’da işlem gören Ekim 2005 pamuk vadeli işlem sözleşmesinde on sözleşme alım
yaptığımızı varsayalım. İşlem fiyatı 2,300 TL/Kg olsun. Bu işlemi yapan yatırımcı dilerse Ekim
2005 tarihinde son işlem gününe kadar pozisyonunu koruyabilir, dilerse vadeye kadar
beklemeksizin pozisyonunu ters işlem5yaparak kapatabilir. Yatırımcı Ekim 2005 vadeli işlem
sözleşmesinde, son işlem gününe kadar dilediği kadar alım satım yapabilir. Vadeli işlem
sözleşmelerinde yatırımcı ilk pozisyonunu alım veya satım yönünde başlatabilir. Satıma konu
ürünü gelecekte teslim etme yükümlülüğü ile satmış olacağınız için işlem gününde satacağınız
ürüne sahip olmak zorunluluğu yoktur. Vadeli işlem sözleşmelerinin bu özelliği, riske karşı
korunmak isteyenlerin risklerini, risk alarak kazanç elde etmek isteyen spekülatörlere
devretmelerine imkan vermektedir.
Bugün gelişmiş tek bir vadeli işlem borsasındaki işlem hacmi dünyadaki tüm menkul
kıymet borsalarının toplam işlem hacminden fazladır.
Örnek Bir Pamuk Vadeli İşlem Sözleşmesi
Dayanak varlık: Pamuk
Sözleşme büyüklüğü: 1 ton
Baz kalite: Ege Standart 1
Vade ayları: Mart, Mayıs,Temmuz, Ekim, Aralık
Kotasyon şekli: TL/Kg
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Fiyat adımı: 0,005 TL/Kg
Başlangıç teminatı: 240 TL
Sürdürme teminatı: Başlangıç Teminatının %75’i (180 TL)
İşlem saatleri: 9:15-17:35
Teslimat şekli: Nakdi mutabakat
Günlük fiyat hareket sınırı: +%10
Uzlaşma fiyatı: Seansın son 10 dakikası içerisindeki asgari on işlemin ağırlıklı
ortalaması
Son işlem günü: Vade ayının son işgünü.

Ters işlem sahip olduğunuz pozisyon miktarı kadar aksi yönde işlem yapmaktır. 10
sözleşme almış iseniz, ters işlem 10 sözleşme satmaktır.
Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi vadeli işlem sözleşmelerinde taraflar açısından
fiyat dışındaki tüm unsurlar standart olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca sözleşme metninde
detaylar düşünülerek ihtilafa neden olacak tüm hususlar net bir şekilde düzenlenmektedir.
Pamuk vadeli işlem sözleşmesi özelliklerinde de görüleceği gibi, vadeli işlem sözleşmelerinin
sona ermesi için fiziki teslimat yapılması zorunlu değildir. Her bir sözleşme tanımında
belirlenen esaslar çerçevesinde işlemler yapılmaktadır. Vadeli işlem sözleşmelerinde asıl amaç
gelecekteki fiyatı bugünden sabitleyebilmektir.

Örnek Bir Buğday Vadeli İşlem Sözleşmesi
Dayanak varlık: Buğday
Sözleşme büyüklüğü: 5 ton
Baz kalite: Anadolu Kırmızı sert
Vade ayları: Mart, Mayıs,Temmuz, Eylül, Aralık
Kotasyon şekli: TL/Kg
Fiyat adımı: 0,0005 TL/Kg
Başlangıç teminatı: 240 TL
Sürdürme teminatı: Başlangıç Teminatının %75’i (180 TL)
289

İşlem saatleri: 9:15-17:35
Teslimat şekli: Nakdi mutabakat
Günlük fiyat hareket sınırı: +%10
Uzlaşma fiyatı: Seansın son 10 dakikası içerisindeki asgari on işlemin ağırlıklı
ortalaması
Son işlem günü: Vade ayının son iş günü

Sözleşmelerin Dizayn Edilmesi Ve Sözleşme Unsurları
Herhangi bir dayanak varlık üzerine sözleşme dizayn edilirken aşağıdaki hususlar
dikkate alınır:
• Herhangi bir ürün üzerine vadeli işlem sözleşmesi dizayn edilebilmesi için ilgili
ürünün arz ve talebinin sürekli olması gerekir.
• Üzerine vadeli işlem sözleşmesi yazılacak ürünün belli bir büyüklüğün üzerinde
ekonomik değeri ve spot piyasada işlem hacminin olması gerekir. Vadeli işlem
sözleşmesine dayanak varlığın fiyatının serbestçe belirleniyor olması ve fiyat
hareketlerinin değişken olması önemlidir.
• İlgili dayanak varlık için piyasa katılımcıları tarafından korunma amaçlı bir talebin
varlığı önemlidir.
• Herhangi bir dayanak varlık üzerine vadeli işlem sözleşmesi dizayn edilmesi
sonucunda bir ekonomik yarar sağlanmalıdır.
• Dizayn edilecek sözleşmede yatırımcı haklarının korunmasına yönelik tedbirlerin
alınması zorunludur.

Yukarıdaki temel kriterler çerçevesinde herhangi bir dayanak varlık üzerine vadeli işlem
sözleşmesi dizayn edilirken aşağıda yer alan unsurların tanımlanması zorunludur.
Günlük uzlaşma fiyatı belirlenirken ilgili sözleşme metninde tüm ihtimallere göre
uzlaşma fiyatı için hükümler yer alır. 10 işlem olmamışsa 10’dan işlemlerin ortalaması alınır,
hiç işlem olmaması halinde bir önceki günün uzlaşma fiyatı alınır gibi.
Dayanak Varlık: Sözleşmeye konu alım satım aracının türünün tanımlanmasıdır.
(Pamuk, Buğday, Endeks, Döviz gibi)
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Baz Kalite: Pamuk, Buğday ve benzeri farklı kalite ve çeşitleri olan ürünlerde alım
satıma konu olan kalite ve özelliklerin tanımlanmasını ifade eder. (Örneğin Pamuk Ege standart
1 gibi)
Sözleşme Büyüklüğü: Her bir sözleşmedeki
tanımlanmasıdır. (10 Ton Pamuk veya 10.000 USD gibi)

alım

satıma

konu

miktarın

Vade Ayları: Standart olarak ilgili sözleşmede hangi vade aylarının işlemelere konu
olduğunun tanımlanmasıdır.
Kotasyon Şekli: Piyasada ilgili sözleşmede fiyatlamanın para ve ölçü biriminin
tanımlanmasını ifade eder. (TL/Kg, TL/USD gibi)
İşlem Saatleri: İlgili sözleşmede işlemlerin yapılabildiği zamanın başlangıç ve bitiş
saatinin tanımlanmasıdır.
Başlangıç Teminatı: Her bir sözleşmede işlem yapmak için takas kurumuna yatırılması
zorunlu miktar veya oranı ifade eder. (Örneğin sözleşme değerinin %10’u veya sözleşme başına
150 TL gibi.)
Sürdürme Seviyesi: Başlangıç teminatının zarar sonucu azalacağı azami seviyeyi ifade
eder. (Başlangıç teminatının 0,75’i gibi)
Günlük Fiyat Hareket Sınırı: Seans boyunca fiyatların bir önceki günün uzlaşma
fiyatına göre hareket edebileceği azami alt veya üst sınırın tanımlanmasıdır. (+ %10 gibi)
Pozisyon Limiti: Vadeli işlem sözleşmesinde vadeler ve toplam olarak herhangi bir
hesap sahibinin alım veya satım yönünde alabileceği azami sözleşme sayısı veya oranının
tanımlanmasıdır. Vadeli işlem ve opsiyon Borsasında ise pozisyon limiti her bir hesap için ilgili
vade ayı bazında 10.0007 kontrat sabit, bunun aşılması halinde ise açık pozisyon sayısının
%10’nu olarak belirlenmiştir.8
Uzlaşma Fiyatı: Her gün sonunda, belirlenen yöntem çerçevesinde hesaplanan
teminatların güncelleştirilmesi ve kar/zararların hesaplanmasında kullanılacak fiyattır.
Son İşlem Günü: Vade ayı içerisinde işlem yapılabilen son günün tanımlanmasıdır. Bu
gün sonunda açık kalan pozisyonlar tanımlanan uzlaşma yöntemine göre kapatılır.
Teslimat Şekli: Son işlem gününde açık pozisyon sahibi olan tarafların
yükümlülüklerini nasıl yerine getirecekleri teslimat şeklinin tanımlanması ile belirlenir.
Teslimat yükümlülüğü fiziki olarak tanımlanabildiği gibi, nakdi mutabakat olarak da
tanımlanabilir. Fiziki teslimat yönteminde alım satıma konu ürünün teslim edilmesi (Baz
kalitenin dışında bir ürün teslim edilmesi prim ve iskonto uygulayarak yapılabilir.) ile
pozisyonlar kapatılırken, nakdi mutabakat yönteminde son güne ait uzlaşma fiyatı üzerinden
ters işlem yapılarak pozisyonların kapatılması şeklinde kar zararlar ilgili hesaplara yansıtılır.
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Mutlak pozisyon limiti VOB-İMKB 30 ve VOB-İMKB 100 sözleşmeleri için
20.000’dir.
Teslim Edilebilir Dereceler: Alım satıma konu özellikle tarımsal ürünlerde baz
kalitenin dışında hangi kalite ve derecelerin teslimata kabul edilebileceğinin tanımlanmasıdır.
Yukarıdaki tüm hususlar taraflar açısından hiçbir ihtilafa düşülmeyecek şekilde detaylı ve
piyasa şartlarına uygun olarak tanımlanır. Böylelikle herhangi bir sözleşmede işlem yapan
piyasa katılımcısı almış olduğu pozisyon ile ilgili olarak üstlenmiş olduğu yükümlülükleri ve
hakları net olarak bilecektir.

12.2.4. Vadeli İşlem Sözleşmesi ve Alivre Sözleşmenin Farkları
Vadeli işlem sözleşmeleri standart hale getirilmiş alivre sözleşmeler olmakla birlikte
uygulamada önemli farklılıkların olduğunu görüyoruz. Alivre sözleşme ile vadeli işlem
sözleşmeleri arasındaki temel farklar aşağıda verilmektedir.
Alivre Sözleşme İki taraf arasında yapılır.
Vadeli İşlem Sözleşmesi Borsada yapılır.
Alivre Sözleşme Sözleşme unsurları standart değildir. Vadeli İşlem Sözleşmesi
Sözleşme unsurları standart olarak tanımlanmıştır.
Alivre Sözleşme Sözleşmeler geneldir. Diğer piyasa katılımcıları yapılan alivre
sözleşmelerden habersizdir. Vadeli İşlem Sözleşmesi Vadeli işlem sözleşmeleri borsalarda
şeffaf bir şekilde işlem görür.
Alivre Sözleşme Vade sonunda teslimat ile sonuçlandırılır. Vadeli İşlem Sözleşmesi
Vade sonuna kadar ters işlem ile pozisyon kapatılabilir. Teslimat zorunlu değildir.
Alivre Sözleşme Devredilemez. Vadeli İşlem Sözleşmesi Vade sonuna kadar tekrar
alınıp satılabilir.
Alivre Sözleşme Kredi riski vardır. Vadeli İşlem Sözleşmesi İşlemler Borsa Takas
Kurumu’nun garantisindedir.
Vadeli İşlem Sözleşmesi Kar veya zarar günlük olarak hesaplanır ve ilgili hesaplara
yansıtılır.
Alivre Sözleşme Başlangıçta bir teminat zorunluluğu yoktur. İşlem yapmak için belirli
bir teminat yatırılması zorunludur.
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12.3. Vadeli İşlem Borsalarında Organizasyon Yapısı ve Taraflar
Vadeli işlem borsalarında faaliyet gösteren tarafları fonksiyonları açısından beş ana
grupta inceleyebiliriz.
• Borsa
• Takas Kurumu
• Aracı Kurumlar (Üyeler)
• Piyasa katılımcıları
• Denetleyici kurumlar

12.3.1. Borsa
Dünyada vadeli işlem borsalarını sahiplik yapıları itibarıyla kooperatif borsalar ve özel
borsalar olarak iki gruba ayırmak mümkündür. Kooperatif borsalar üyeler tarafından kurulur ve
yönetilir. Bu tür borsalarda borsanın kar etmesi amaçlanmaz ve borsanın işlemlerden alacağı
komisyonların düzeyi masrafları karşılayacak şekilde belirlenir. Vadeli işlem borsalarının tarihi
gelişiminde de açıklandığı gibi ilk vadeli işlem borsası Chicago’daki tüccar tarafından
kurulmuştur.
Üyelerce kurulan borsalar halen varlığını sürdürmekle birlikte son yıllarda sahipleri
üyelerden oluşmayan borsalar da kurulmaya başlamıştır. Bunun yanında, kooperatif borsaların
yapılarını kar amaçlı özel sermayedarlı kuruluşlara dönüştürdüğünü görüyoruz. Chicago Board
of Trade (CBOT) ve Chicago Mercantile Exchange (CME) bu yönde yapısal değişikliğe
gitmişlerdir. Değişen şartlara daha iyi uyum sağlama ve piyasanın beklentilerini etkin bir
şekilde karşılama gibi hususlar kooperatif yapıların terk edilmesinin arkasında yatan neden
olarak ortaya çıkmaktadır.
Borsalar arasında yaşanan yoğun rekabet, birleşmelerine yol açmıştır. Örneğin Alman
Vadeli İşlemler Borsası (DTB) ile İsviçre Borsası SOFEX birleşerek EUREX’I kurmuşlardır.
Borsalardaki bir diğer değişim ise salonda sesli müzayede sisteminden uzaktan erişimli
elektronik ortama geçiştir. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. de, bu gelişmelere uygun
olarak anonim şirket statüsünde kurulmuş ve elektronik işletim sistemini benimsemiştir.
Borsaların temel fonksiyonu vadeli işlemler piyasasında işlemlerin güven ve rekabet ortamı
içerisinde yapılmasını sağlamaktır. Ayrıca borsalarda işlem görecek sözleşmeler ekonomik
yarar gözetilerek piyasa katılımcılarının tercih ve talepleri doğrultusunda belirlenmektedir.
Borsalar, üyelerce gerçekleştirilen işlemleri takas kurumu aracılığıyla garanti eder.
Takas Kurumu borsa bünyesinde olabileceği gibi, borsadan bağımsız ayrı bir yapı olarak da
düzenlenebilir. Dünyadaki örneklere baktığımızda, CBOT’nin kullandığı takas kurumu
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borsadan bağımsızken CME borsa bünyesinde oluşturulmuş bir takas merkezini
kullanmaktadır.
Borsalar piyasanın sağlıklı işleyişine yönelik olarak aşağıdaki fonksiyonları icra ederler:
• Piyasada oluşan fiyat bilgileri ve işlemlere ilişkin verileri güncel olarak yayınlamak.
• Borsada işlem görecek sözleşmeleri dizayn etmek.
• Borsada faaliyet gösterecek aracı üyeleri belirlemek.
• Fiyat hareketlerine uygun olarak sözleşmelere ilişkin başlangıç ve sürdürme teminat
oran veya tutarlarını belirlemek.
• Piyasanın işleyişine ilişkin kanun ve genel yönetmeliklere uygun olarak düzenlemeler
yapmak,
• Borsanın sağlıklı işleyişine yönelik her türlü tedbiri almak ve bu amaçla gerekli
yaptırımları uygulamak. Borsalar yukarıdaki fonksiyonları yerine getirirken denetleyici
kuruluşlar ve üyeleri ile yakın bir iletişim içerisinde hareket eder. Ayrıca borsalar
yukarıdaki görevleri yerine getirmek amacıyla gerekli organizasyonları ve fiziki
altyapıyı kurar. Dünyada Vadeli işlem borsalarına baktığımızda işlemlerin iki farklı
platformda yapıldığını görüyoruz: Birincisi vadeli işlem borsalarının kuruluşundan beri
uygulanan sesli müzayede sistemi, diğeri ise teknolojik gelişmeler sonucu uygulamaya
konulan elektronik alım satım sistemidir. Borsa üyelerinin korbey 10 veya pit olarak
adlandırılan fiziki bir mekanda alım satımlarını yüz yüze sesli olarak yapmaları sesli
müzayede sistemi olarak adlandırılır. Bu sistemleri kullanan borsalarda, her bir
sözleşme için ayrı bir korbey mevcuttur. Belirlenen işlem saatlerinde binlerce borsa
üyesi bir araya gelir, müşterilerden gelen emirler korbey içerisinde görevli işlemcilere
iletilir. İşlemciler aldıkları emirleri, sözlü olarak veya işaretle açıklar veya almak veya
satmak isteyen diğer üyelerin emirlerini kabul ederek işlemi gerçekleştirir.
Gerçekleştirilen işlemler operasyon merkezince sisteme girilerek kısa süre içerisinde
kayıt altına alınmaktadır.

Teknolojik gelişmeler ve borsalar arası rekabet sonucu birçok borsa sesli müzayede
sisteminden elektronik işlem sistemine geçmektedir. İşlem maliyetlerinin düşürülmesi ve
piyasa katılımcılarının hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebilmeleri açısından elektronik
işlem sistemi borsalarda hızla yaygınlaşmaktadır. Elektronik işlem sisteminde emirler
bilgisayarlar vasıtası ile sisteme girilmekte, fiyat ve zaman önceliği kuralına göre
eşleştirilmektedir. Elektronik işlem sisteminde emirlerin girilmesi, eşleştirilmesi ve ilgili
kayıtlara yansıtılması gerçek zamanlı yapılmaktadır.
Piyasaya ilişkin fiyat, işlem hacmi, derinlik bilgileri anında kamuoyunun bilgisine
sunulmaktadır. Ayrıca elektronik işlem sisteminde uzaktan erişim mümkündür. Aracı üyeler
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ofislerinden emirleri sisteme girebilmektedir. Piyasa katılımcıları yine emirlerini internet
vasıtası ile dünyanın neresinde olursa olsun kendi bilgisayarlarından aracı kurumlara
iletebilmektedir. Piyasa ve hesap durumları ile ilgili bilgilere anında erişebilmektedirler.

12.3.2. Takas Kurumu
Takas kurumu, borsada alıcı karşısında satıcı, satıcı karşısında alıcı konumuna geçerek
piyasa katılımcılarının hak ve yükümlülüklerini teminat altına alan, gerçekleşen işlemler
sonucu oluşan ödeme ve teslimat yükümlülüklerinin zamanında yapılmasını sağlayan ve
risklerin takibi, kontrolü ve teminatların tesisini sağlamakla görevli merkezdir. Takas Kurumu
borsa bünyesinde bir birim olabileceği gibi borsa tarafından yukarıdaki görevleri yerine
getirmek üzere kurulmuş borsa dışında bağımsız bir kurum da olabilir. Takas kurumu riskin
transfer edilmesinde temel yapı taşlarından biridir.
Borsa’da işlem gören her sözleşmenin iki tarafı vardır. Bunlar alıcı ve satıcıdır. Alıcı’nın
pozisyonu “uzun”, satıcının pozisyonu “kısa” pozisyon olarak adlandırılır. Uzun pozisyon alan
bir yatırımcı teslim tarihinde, sözleşmeyi aldığı fiyattan, sözleşmede belirtilmiş miktar ve
koşullarda dayanak varlığı almayı taahhüt eder. Kısa pozisyon alan bir yatırımcı teslim
tarihinde, sözleşmeyi sattığı fiyattan, sözleşmede belirtilmiş miktar ve koşullarda mal satmayı
taahhüt eder. Bu taahhütlerin yerine getirilmesini takas kurumu (Clearing house) garanti eder.
Aslında borsada gerçekleştirilen her işlemin karşı tarafı takas kurumudur. Takas kurumu alıcıya
karşı satıcı, satıcıya karşı alıcı pozisyonu alır.
Takas kurumu sistemi sayesinde, birbirlerini hiç tanımayan ve tanımak zorunda
olmayan taraflar, alıcı ve satıcı olarak vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde güvenli bir
şekilde alım satım yapabilirler.
Bir vadeli işlem veya opsiyon sözleşmesinde işlem gerçekleştiği andan itibaren alıcı ve
satıcının birbiriyle taraf olma zorunluluğu ortadan kalkar. Teslim tarihinde, sözleşme hala
açıksa (ters işlem yolu ile kapatılmamışsa) uzun pozisyondaki alıcı ve kısa pozisyondaki satıcı
birbirlerini bulmak zorunda değildir. Sözleşme tarafları, sözleşme yapıldığı andan itibaren takas
kurumu ile muhataptır. Takas kurumu sözleşmenin edimlerini yerine getirir.

295

Teslimat Sürecinde Takas Kurumunun Rolü

Takas kurumu bu yükümlülüğünü yerine getirebilmek için teslim tarihinde sözleşmesi
hala açık her kısa tarafın satış taahhüdünü yerine getirmesini, alım yönlü pozisyon sahiplerinin
de alacakları malların bedelini ödeme yükümlülüğünü yerine getirmelerini gözetir. Takas
Kurumu bu gözetim görevini yürütebilmek için bir teminat sistemi uygular.
Vadeli işlem sözleşmesinde bir pozisyon alabilmek için, öncelikle yatırımcının işlemi
gerçekleştirdiği aracı kuruma bir teminat yatırması gerekir Bu teminat aracı kurum tarafından
takas kurumuna yatırılır. Bu teminatın tutulmasındaki tek amaç, her yatırımcının sözleşme
şartlarını yerine getirebilmesini garanti etmektir. Vadeli işlem sözleşmelerinde uzun taraf da,
kısa taraf da zarar edebileceği için, her iki tarafında potansiyel riski karşılayabilecek kadar bir
teminat yatırması gerekir.
Örneğin, sözleşme büyüklüğü 5 ton olan bir buğday vadeli işlem sözleşmesinde eğer
sözleşme başına 200 TL teminat belirlenmiş ise 10 vadeli işlem sözleşmesi almak veya satmak
için 2.000 TL teminat yatırılması gerekir.
Teminatların nemalandırılması borsadan borsaya farklılık göstermektedir. Borsalar
genellikle teminatların nemalarını kendi bünyesinde tutmaktadır. Vadeli İşlem ve Opsiyon
Borsası, yatırımcıların düşük maliyetle işlem yapmasını sağlamak üzere, teminat
yükümlülüğünün bir kısmının faiz getirisi olan menkul kıymetlerle de yerine getirilebilmesine
imkan tanımıştır. Nakit olarak yatırılan teminatların nemasını da belirli oranlarda hesap
sahibine ödenmektedir.

296

12.3.3. Aracı Kurumlar
Vadeli işlem borsalarında gerek korunma gerekse yatırım amacıyla işlem yapmak
isteyenlere her türlü hizmeti vermek üzere aracı kurumlar faaliyet gösterir. Vadeli işlem
piyasalarında işlem yapabilmek için borsa üyesi bir aracı kurum nezdinde hesap açtırmamız
gerekir. Aracı kurumlar diğer borsalarda olduğu gibi vadeli işlem borsalarında da olması
zorunlu kuruluşlardır. Chicago Board of Trade (CBOT), Chicago Mercantile Exchange (CME)
ve benzeri gelişmiş borsalarda farklı statüde binlerce kayıtlı üye bulunmaktadır.
Vadeli işlem borsalarında üyeler öncelikle takas üyeleri ve takas üyesi olmayan üyeler
olarak iki gruba ayrılır. Takas üyeleri borsada gerçekleştirdikleri tüm işlemlerin takasını
yapabilirler. İşlemlerin takasının yapılması, sözleşme bazında borsa takas kurumunca talep
edilen teminatların toplanması ve takas kurumuna yatırılmasıdır. Takas üyeleri kendi nam ve
hesaplarına, müşteri nam ve hesabına, kendi namına ve müşteri hesabına işlemlere aracılık
yapabilirler.
Takas üyelerini ise borsalarda tanımlandıkları statülerine göre üç gruba ayırmak
mümkündür:
• Sadece kendisi adına ve müşterileri adına işlemlerin takasını yapan doğrudan takas
üyeleri VOB’da teminatların tamamı nakit YTL yatırılabileceği gibi döviz, DİBS veya
hisse senedi olarak ta yatırılabilir. Öngörülen teminatın %30 nakit yatırılmak
zorundadır.
• Borsada alım satıma aracılık etmeyip sadece başka kurumların yapmış oldukları alım
satım işlemlerinin takasını gerçekleştiren bağımsız takas üyeleri, Hem borsada kendi ve
müşterileri için işlem yapan ve aynı zamanda diğer aracı üyelerin de yapmış olduğu
işlemlerin takasını gerçekleştiren genel takas üyeleri.

Takas üyeleri diğer üyelerin yapmış olduğu işlemlerin takasını komisyon karşılığı
yapar.
Takas üyesi olmayan aracı kurumlar borsada işlem yapabilmek için bir takas üyesi ile
anlaşma yapmak zorundadırlar. Takas üyesi olmayan üyelerin işlemlerine ait teminatların
yatırılması ve takas kurumuna karşı garanti edilmesi anlaşmış oldukları takas üyelerince yapılır.
Bazı borsalarda sadece kendi nam ve hesabına işlem yapmak üzere borsada faaliyet
gösteren bireysel üyeler vardır. Bu üyeler de yine işlemlerin takasının yapılması için bir takas
üyesi ile anlaşmak zorundadır. Üyelik tipleri ve üyelik şartları borsaların ilgili mevzuatlarında
detaylı olarak düzenlenmektedir. Yukarıda belirtilen üyelik tipleri dünyadaki genel
uygulamaları ifade etmekle birlikte borsadan borsaya farklılık gösterebilir.
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında üye tipleri ve şartları borsa yönetmeliğinde
düzenlenmektedir. Borsamızda üye olmak için öncelikle Sermaye Piyasası Kurulundantürev
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araçlar alım satımına aracılık yetki belgesi alınması gerekmektedir. İlgili belgeye sahip
kuruluşların başvurularının borsa Yönetim Kurulu’nca kabul edilmesi ile borsaya üye olunur.

12.3.4. Denetleyici Kurumlar (SPK)
Vadeli işlem borsalarında piyasaların sağlıklı işlemesi için borsalar ve borsalarda
faaliyet gösteren aracı kurumlar ile piyasalarda yapılan işlemler denetime tabidir. Bu yönü ile
denetleyici kurumlar da vadeli işlemlere kamu adına taraf olan kuruluşlardır. Her ülkede
mevzuatlara göre oluşturulan denetleyici kuruluşlar vardır. Bazı ülkelerde oluşturulan
denetleyici kurumlar sadece vadeli işlem borsalarını denetlemekle görevli iken, bazı ülkelerde
menkul kıymet borsaları ve vadeli işlem borsaları aynı kurum tarafından denetlenmektedir.
Denetleyici kurumların temel amacı:
• Yatırımcıların korunması
• Yapay fiyat oluşumlarının önlenmesidir.

Denetleyici kuruluşlar bu amaçla işlem görecek sözleşmelere izin verilmesi, aracı
kurumlara aracılık yetki belgesi verilmesi, vadeli işlem ve opsiyon borsalarının alacağı belli
kararların onaylanması gibi yetkilere sahiptir. Ülkemizde SPK’nın vadeli işlem ve opsiyon
borsaları ile ilgili rolü 23/2/2001 tarih ve 24327 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Vadeli
İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik" ile
düzenlenmiştir.

12.4. Vadeli İşlem Borsalarının Pratik İşleyişi
12.4.1. Temel Terimler ve İşleyiş
Vadeli işlem piyasalarının pratik işleyişinde temel bazı farklılıklar olmakla birlikte
mevcut spot piyasalardan bir farkı yoktur. Karşılaştırma yapmak açısından önce spot piyasada
nasıl işlem yaptığımızı gözden geçirelim. Öncelikle satın almak istediğiniz üründe tercihinize
göre bir karar vermeniz gerekir. Alım veya satım ile ilgili kararınızı verdikten sonra almak veya
satmak istediğiniz ürün ile ilgili kararınızı uygulamanız gerekir. Örneğin hisse senetleri
borsasında ABC şirketinin hisse senetlerinin fiyatı 10 TL olsun. Bu noktada kararınız ilgili hisse
senedini satın almak yönünde ise alım için aracı kurumunuza emrinizi iletmeniz gerekir. Karar
vermeniz gereken bir diğer nokta ise kaç lot alım yapacağınızdır. Farz edelim 10 lot almaya
karar verdiniz. Bu alım kararınızı gerçekleştirmeniz için asgari 100 TL nakit varlığınızın olması
gerekir. Herhangi bir malı satın almak için karşılığında bir bedel ödeme zorunluluğumuz vardır.
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Burada lot ABC hisse senedi alma yönündeki kararımızı uygulamak için 100 TL’lik bedeli
ödeyecek gücümüz olması ve ödememiz gerekir.
Özetle alım yönünde bir işlem yapabilmemiz için bir karara ve o kararı uygulayabilecek
mali güce o an sahip olmamız zorunludur. Burada kararımızı vermemizde etkili olan faktörlerin
ne olduğu veya o an için sahip olunan mali kaynağın nereden geldiğinin detayları üzerinde
durulmamaktadır. Vadeli işlemler piyasalarında da işlem yapabilmek için öncelikle almak
istediğiniz ürün ile ilgili bir karara ve o kararı uygulayabilecek bir mali güce sahip olmanız
yeterlidir. Bir örnek vererek vadeli işlem piyasalarında nasıl işlem yapabileceğimizi görelim.
Spot piyasada (Haziran 2005) TL/USD kuru 1,4500 TL/USD olsun. Aynı zamanda sözleşme
büyüklüğü 1.000 USD olan Aralık 2005 vadeli TL/USD vadeli işlem sözleşmesi 1,6500 TL’den
vadeli işlem ve opsiyon borsasında işlem görüyor.
Aralık ayındaki mevcut kurun alım için uygun olduğunu ve bu kur üzerinden 100.000
USD alım yapmak istiyoruz. Sözleşme başına yatırılması gereken teminat tutarı TL olsun.
Bu işlemi gerçekleştirebilmemiz için aracı kurumumuza 100 adet TL/USD Aralık 2005
vadeli işlem sözleşmesi için 1,6500 TL’den alım emrini iletiriz. İşlem gerçekleştiğinde veya
işlem gerçekleşmeden önce sözleşme başına 150 TL teminat yatırmamız gerekir. Yukarıdaki
örnekte İMKB’nin YTL sonrası yeni fiyat uygulaması fiyatlar açısından dikkate alınmıştır.
100 adet sözleşme için 15.000 TL (100X150=15.000 TL) teminat yeterli olacaktır.
Vadeli işlemler ve opsiyon borsasında yapılan işlemler borsanın garantisindedir. Borsanın
vermiş olduğu garanti için günlük zarar riskini teminat altına alacak bir miktar veya oranda
teminat yatırılması gerekmektedir. Burada aracı kuruma yatırılan teminat tutarı aynı gün (bazı
borsalarda teminatların yatırılması veya çekilmesi T+1 şeklinde uygulanabilir.) aracı kurum
tarafından borsa takas kurumuna yatırılacaktır.
VOB’da emirlerin gerçekleşmesi için teminatların işlem gerçekleşmeden önce
takasbanktaki hesaba yatırılmış olması gerekiyor. Vadeli işlem piyasalarında da işlem yapmak
için spot piyasada olduğu gibi alım veya satım yönlü bir karara ve öngörülen miktarda teminatı
yatırmak için yeterli kaynağa sahip olmamız yeterlidir.
Spot piyasada, teslim ve tesellüm aynı anda yapılırken, vadeli işlemler piyasasında
teslim ve ödeme vade ayında yapılacaktır. Uzlaşma şekli nakdi mutabat olarak belirlenen
sözleşmelerde ise vade sonunda açık pozisyonlar için sadece kar veya zarar hesaplara
yansıtılarak pozisyonlar kapatılır. Peki alım yönünde Aralık vadeli girmiş olduğumuz
pozisyonda vadeye kadar beklemek zorunda mıyız? Hayır, vade ayına kadar beklemek zorunda
değiliz. Vade ayına kadar pozisyondan istediğimiz anda çıkabiliriz. Ayrıca 100 bin dolar
üzerinden oluşan kar/zarar tutarı her gün sonunda oluşan fiyatlara göre yeniden
değerlendirilerek hesaplarımıza yansıtılacaktır. Her gün sonunda yeniden değerleme sonucunda
elde edeceğimiz karları hesabımızdan çekebiliriz. Gün sonunda zarar etmemiz halinde ise zarar
sonucu teminat bakiyemiz olması gereken miktarın belirli bir seviyesine ininceye kadar ek
teminat yatırmak zorunda değiliz. Teminat miktarının başlangıç teminatının %75’inin altına
inmesi halinde ilave teminat yatırılması istenecektir 14 . Ayrıca vadeli işlem borsalarında
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yatırımcıların teminat bakiyelerinin nakit yatırılması halinde günlük piyasa koşullarında
değerlendirilerek faiz geliri ilgili hesap sahiplerine ödenmektedir.
Ayrıca vadeli işlem piyasalarında alım veya satım yönlü işlemle pozisyon açmak
mümkündür. Spot piyasada ABC hisse senedini satabilmeniz için elinizde satmak istediğiniz
miktarda ABC hisse senedi bulunması gerekir. Spot piyasada 100 bin dolar satmak istediğiniz
de elinizde 100 bin dolarınız olması gerekirken vadeli işlem piyasalarında teminat yatırarak
alım veya satım yönünde işlemlere başlayabilirisiniz.
Yukarıda döviz ve hisse senetleri üzerine örnekler verdik, esasında sistemin işleyişi
ilerleyen bölümlerde de detaylı göreceğiniz gibi, faiz, pamuk, buğday ve diğer ürünler için de
geçerlidir.

Başlangıç Teminatı
Herhangi bir vadeli işlem sözleşmesinde pozisyon alabilmek için ilgili sözleşmede
öngörülen miktar veya oranda teminat yatırmamız gerekir. Bir tek vadeli işlem sözleşmesinde
pozisyon alabilmek için aracı kurum üzerinden takas kurumuna yatırılması zorunlu teminat
tutarı başlangıç teminatıdır. Yatırılması gereken başlangıç teminatı tutarı, miktar veya oran
olarak sözleşme bazında belirlenir.
Buradaki teminat oranları ve tutarları tamamen örnek olması amacıyla verilmiştir.
Borsalar buradaki oranlardan farklı oranlar belirleyebilir. Aracı kurumlar ise borsaların
belirlediğinin üzerinde teminat alabilir.
Başlangıç teminatı, ilgili sözleşmede geçmişe yönelik fiyat değişimleri dikkate alınarak
günlük azami zarar riskini kapsayacak şekilde belirlenir. Teminat miktarı veya oranı Borsa
Yönetim Kurulunca piyasa koşulları çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Teminat miktar
veya oranının artırılması durumunda pozisyon sahipleri yeni teminat miktar veya oranına göre
teminat bakiyelerini güncel hale getirmek zorundadır.
Başlangıç teminatı nakit yatırılabildiği gibi, döviz, hazine bonosu, devlet tahvili gibi
nakde kolayca çevrilebilir değerler şeklinde de yatırılabilir. Nakit olarak yatırılan değerler
piyasa şartlarında nemalandırılır. Her gün sonunda oluşan kar zararların ilgili hesaplara
aktarılması gerektiği için başlangıç teminatının asgari bir oranı nakit olarak yatırılmak
zorundadır.
Teminatların hesaplanmasında ise iki farklı yöntem uygulanmaktadır. Teminatlar net
bazda veya brüt bazda hesaplanabilir. Teminatların net bazda hesaplanması bir aracı kurumun
müşterilerine ait aynı sözleşmede aynı vade ayına ait uzun ve kısa pozisyonların farkı üzerinden
takas kurumuna teminat yatırılmasıdır.
Teminatların brüt bazda hesaplanması ise aracı kurumun müşterilerine ait aynı
sözleşmede aynı vade ayına ait uzun ve kısa pozisyonların toplamı üzerinden takas kurumuna
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teminat yatırılmasıdır. Bir örnek ile her iki yöntemi de açıklayalım. A aracı kurumunun iki
müşterisi olsun.
Birinci müşteri pamuk ekim vadeli sözleşmede 10 uzun pozisyona sahip, diğer müşteri
ise aynı sözleşmede 5 kısa pozisyona sahip. Teminatların net bazda hesaplanması durumunda
aracı kurum 5 sözleşme için teminat yatırırken, teminatların brüt bazda hesaplanması halinde
15 sözleşme için teminat yatıracaktır.

Sürdürme Teminatı ve Teminat Tamamlama Çağrısı
Yatırımcıların almış olduğu pozisyonların her gün itibarıyla uzlaşma fiyatı esas alınarak
güncellendiğinden veya piyasaya göre değerlemeye tabi tutulduğundan daha önce bahsetmiştik.
Bu güncelleme sonucunda yatırımcının hesabında bulunan teminat tutarları kar durumunda
artar, zarar durumunda ise azalır. Takas kurumları hesapta teminat olarak bulundurulan
tutarların düşebileceği seviyeye bir alt sınır koyarlar. Bu sınır sürdürme teminatı seviyesidir.
Buradan da anlaşılacağı üzere sürdürme teminatı seviyesi başlangıç teminatı seviyesinden daha
azdır Sürdürme teminatı seviyesi genellikle başlangıç teminatı seviyesinin %75’i olarak
belirlenir.
Hesabınızdaki teminat seviyesinin sürdürme teminat seviyesinin altına düşmesi
durumunda takas kurumu “teminat tamamlama çağrısı” yapar ve teminatın başlangıç teminatı
seviyesine çıkarılmasını talep eder. Teminat tamamlama çağrısında takas kurumu genellikle bir
iş günü içinde hesaba yeterli teminatın yatırılmasını talep eder.
Bir hesaptaki teminat seviyesinin başlangıç teminatı seviyesinin altına düşmesi
durumunda hemen teminat tamamlama çağrısı yapılmaz. Çağrının yapılması için teminatın
sürdürme teminatı seviyesine kadar gerilemesi beklenir.
Örneğin bir vadeli işlem sözleşmesi için başlangıç teminatı 1.000 TL, sürdürme teminatı
seviyesi bunun %75’i ise, teminat bakiyeniz 750 TL’nin altına ininceye kadar ek bir teminat
yatırmanız gerekmeyecektir. Ancak oluşan zarar nedeniyle teminat bakiyenizin 750 TL’nin de
altına inmesi halinde teminat bakiyenizi 1.000 TL’ye tamamlamanız gerekecektir.

Uzun Pozisyon
Vadeli işlem piyasalarında uzun pozisyon, yapılan işlemler sonucunda alım yönünde net
pozisyona sahip olunmasıdır. İlk işlem olarak alım yönünde bir işlem yaptığınızda uzun
pozisyonunuz olacaktır. Eğer daha önceden aynı vade ve sözleşme için satım yönünde bir
pozisyonunuz var ise alım yönünde yapacağınız işlem bu pozisyonunuzu kapatacaktır. Sahip
olduğunuz net pozisyonunuz alım yönünde ise uzun pozisyona sahipsiniz demektir.
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Kısa Pozisyon
Kısa pozisyon uzun pozisyonun tam tersidir. Sahip olduğunuz toplam net pozisyon satış
yönünde ise kısa pozisyona sahipsiniz. Kısa pozisyon almak, net satış yönlü işlem yapmaktır.

Ters İşlem (Pozisyon Kapatma)
Ters işlem piyasada sahip olunan pozisyona aksi yönde işlem yapmaktır. Alım yönünde
on adet uzun pozisyonunuz varsa, satım yönünde yapacağınız 10 adet işlem ters işlem veya
pozisyon kapatma işlemidir. Kısaca ters işlem, alım karşısında satım, satım karşısında alım
yönünde işlem yapılmasıdır.
Bir işlemin ters işlem olabilmesi için işlemin mevcut sözleşmelerde ve aynı vadelerde
yapılması zorunludur. Örneğin 10 adet uzun pozisyon Ağustos 2005 vadeli sözleşmeniz
olduğunu düşünelim. Bu sözleşmeleri kapatmak için 10 adet Ağustos 2005 vadeli sözleşmenin
satılması gerekir. Bunun yerine 10 adet Eylül 2005 sözleşmesi satıldığında pozisyonlar
kapatılmış olmamaktadır. Yeni durumda, Ağustos 2005 sözleşmesinde 10 adet uzun pozisyon
Eylül 2005 sözleşmesinde ise 10 adet kısa pozisyona sahip olursunuz. Bu durum vadeli
piyasalarda fark veya yayılma pozisyonu olarak tanımlanmaktadır.
Ters işlem sonucunda sözleşme ile ilgili tüm hak ve yükümlülükler sona erer. Artık
piyasadan çıkmış olursunuz.

İşlem Hacmi ve Açık Pozisyon Sayısı
Gerçekleştirilen her yeni işlem, işlem hacminde artışa neden olur. İşlem hacmi seans
içerisinde alım satıma konu olan toplam sözleşme sayısını ifade eder. Açık pozisyon sayısı ise
belirli bir anda piyasada kaç tane açık pozisyonun olduğunu gösterir. Açık pozisyon sayısı ise
herhangi bir sözleşmede yapılan işlemler sonucu uzun ve kısa pozisyonların toplamının
yarısıdır.
İşlem hacminin ve açık pozisyon sayısının 0 olduğunu ve piyasada sadece 2 yatırımcı
(yatırımcı A ve yatırımcı B) olduğunu var sayalım: Eğer yatırımcı A, yatırımcı B’ye bir
sözleşme satarsa, bir işlem gerçekleşir ve işlem hacmi 1 olur. Aynı zamanda yatırımcı A ve
yatırımcı B’nin her birinin açılmış bir pozisyonu olduğu için açık pozisyon sayısı da 1 olur.
Eğer yatırımcı B bu açık sözleşmeyi yatırımcı A’ya geri satarsa işlem hacmi 2’ye çıkarken her
iki tarafın da açık pozisyonu olmadığından açık pozisyon sayısı 0’a düşer.
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Giriş
Vadeli işlem borsalarında faaliyet gösteren tarafları fonksiyonları açısından beş ana
grupta inceleyebiliriz: Borsa, Takas Kurumu, Aracı Kurumlar (Üyeler), Piyasa katılımcıları,
Denetleyici kurumlar.
Spot piyasalardaki işlemlerde, örneğin hisse senedi alımında, alım satıma konu varlığın
bedelinin tamamı peşin olarak ödenir. Vadeli işlem borsalarında işlem yapılması durumunda
ise başlangıç teminatı olarak adlandırılan ve işlemin toplam tutarının çok azına tekabül eden bir
tutarın yatırılması yeterlidir. Bu sebeple vadeli piyasalarda kaldıraç etkisi oluşur.
Gelişmiş piyasalarda rekabetin yoğun yaşanması nedeniyle müşteri emirlerinin
gerçekleştirilmesi için her ihtiyaca cevap verecek nitelikte emir tipleri geliştirilmiştir. Yazılım
sisteminin de buna uygun tasarlanması sonucu yatımcılar beklentileri doğrultusunda emirlerini
geliştirilen emir tiplerinden herhangi birini kullanarak verebilirler. Yatırımcı piyasada oluşan
fiyatlardan alım veya satım yönünde emir verebileceği gibi, beklentisi doğrultusunda şartlı emir
tiplerinden birini de kullanabilir. Emir tiplerinden yaygın olarak kullanılanlar: piyasa emri, fiyat
limitli emir, zarar durdurmalı emir, günlük veya iptal edilene kadar geçerli emir ve biri diğerini
iptal eden emirdir.
Opsiyon sözleşmesi, alan tarafa, üzerine opsiyon yazılan mal veya kıymeti gelecekte
belirli bir tarihte veya tarihe kadar, belli bir fiyattan, belirlenen miktarda alma veya satma
hakkını sağlayan sözleşmedir. Dolayısıyla opsiyon sözleşmesi, alıcı taraf açısından bir hak
sağlamakta, buna karşılık satıcı tarafı bu hakkı satan taraf olarak yükümlülük altına
sokmaktadır. Alıcı taraf, opsiyon sözleşmesiyle tanınan hakkı satın alırken bunun için bir para
öder, bu paraya opsiyon primi denir. Bu primi alan taraf ise satıcı taraftır.
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13.1. Vadeli İşlem Sözleşmesi ve Alivre Sözleşmenin Farkları
Vadeli işlem sözleşmeleri standart hale getirilmiş alivre sözleşmeler olmakla birlikte
uygulamada önemli farklılıkların olduğunu görüyoruz. Alivre sözleşme ile vadeli işlem
sözleşmeleri arasındaki temel farklar aşağıda verilmektedir.
Alivre Sözleşme İki taraf arasında yapılır.
Vadeli İşlem Sözleşmesi Borsada yapılır.
Alivre Sözleşme Sözleşme unsurları standart değildir. Vadeli İşlem Sözleşmesi
Sözleşme unsurları standart olarak tanımlanmıştır.
Alivre Sözleşme Sözleşmeler geneldir. Diğer piyasa katılımcıları yapılan alivre
sözleşmelerden habersizdir. Vadeli İşlem Sözleşmesi Vadeli işlem sözleşmeleri borsalarda
şeffaf bir şekilde işlem görür.
Alivre Sözleşme Vade sonunda teslimat ile sonuçlandırılır. Vadeli İşlem Sözleşmesi
Vade sonuna kadar ters işlem ile pozisyon kapatılabilir. Teslimat zorunlu değildir.
Alivre Sözleşme Devredilemez. Vadeli İşlem Sözleşmesi Vade sonuna kadar tekrar
alınıp satılabilir.
Alivre Sözleşme Kredi riski vardır. Vadeli İşlem Sözleşmesi İşlemler Borsa Takas
Kurumu’nun garantisindedir.
Vadeli İşlem Sözleşmesi Kar veya zarar günlük olarak hesaplanır ve ilgili hesaplara
yansıtılır.
Alivre Sözleşme Başlangıçta bir teminat zorunluluğu yoktur. İşlem yapmak için belirli
bir teminat yatırılması zorunludur.

13.2. Vadeli İşlem Borsalarında Organizasyon Yapısı ve Taraflar
Vadeli işlem borsalarında faaliyet gösteren tarafları fonksiyonları açısından beş ana
grupta inceleyebiliriz.
• Borsa
• Takas Kurumu
• Aracı Kurumlar (Üyeler)
• Piyasa katılımcıları
• Denetleyici kurumlar
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13.1.1. Borsa
Dünyada vadeli işlem borsalarını sahiplik yapıları itibarıyla kooperatif borsalar ve özel
borsalar olarak iki gruba ayırmak mümkündür. Kooperatif borsalar üyeler tarafından kurulur ve
yönetilir. Bu tür borsalarda borsanın kar etmesi amaçlanmaz ve borsanın işlemlerden alacağı
komisyonların düzeyi masrafları karşılayacak şekilde belirlenir. Vadeli işlem borsalarının tarihi
gelişiminde de açıklandığı gibi ilk vadeli işlem borsası Chicago’daki tüccar tarafından
kurulmuştur.
Üyelerce kurulan borsalar halen varlığını sürdürmekle birlikte son yıllarda sahipleri
üyelerden oluşmayan borsalar da kurulmaya başlamıştır. Bunun yanında, kooperatif borsaların
yapılarını kar amaçlı özel sermayedarlı kuruluşlara dönüştürdüğünü görüyoruz. Chicago Board
of Trade (CBOT) ve Chicago Mercantile Exchange (CME) bu yönde yapısal değişikliğe
gitmişlerdir. Değişen şartlara daha iyi uyum sağlama ve piyasanın beklentilerini etkin bir
şekilde karşılama gibi hususlar kooperatif yapıların terk edilmesinin arkasında yatan neden
olarak ortaya çıkmaktadır.
Borsalar arasında yaşanan yoğun rekabet, birleşmelerine yol açmıştır. Örneğin Alman
Vadeli İşlemler Borsası (DTB) ile İsviçre Borsası SOFEX birleşerek EUREX’I kurmuşlardır.
Borsalardaki bir diğer değişim ise salonda sesli müzayede sisteminden uzaktan erişimli
elektronik ortama geçiştir. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. de, bu gelişmelere uygun
olarak anonim şirket statüsünde kurulmuş ve elektronik işletim sistemini benimsemiştir.
Borsaların temel fonksiyonu vadeli işlemler piyasasında işlemlerin güven ve rekabet ortamı
içerisinde yapılmasını sağlamaktır. Ayrıca borsalarda işlem görecek sözleşmeler ekonomik
yarar gözetilerek piyasa katılımcılarının tercih ve talepleri doğrultusunda belirlenmektedir.
Borsalar, üyelerce gerçekleştirilen işlemleri takas kurumu aracılığıyla garanti eder.
Takas Kurumu borsa bünyesinde olabileceği gibi, borsadan bağımsız ayrı bir yapı olarak da
düzenlenebilir. Dünyadaki örneklere baktığımızda, CBOT’nin kullandığı takas kurumu
borsadan bağımsızken CME borsa bünyesinde oluşturulmuş bir takas merkezini
kullanmaktadır.
Borsalar piyasanın sağlıklı işleyişine yönelik olarak aşağıdaki fonksiyonları icra ederler:
• Piyasada oluşan fiyat bilgileri ve işlemlere ilişkin verileri güncel olarak yayınlamak.
• Borsada işlem görecek sözleşmeleri dizayn etmek.
• Borsada faaliyet gösterecek aracı üyeleri belirlemek.
• Fiyat hareketlerine uygun olarak sözleşmelere ilişkin başlangıç ve sürdürme teminat
oran veya tutarlarını belirlemek.
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• Piyasanın işleyişine ilişkin kanun ve genel yönetmeliklere uygun olarak düzenlemeler
yapmak,
• Borsanın sağlıklı işleyişine yönelik her türlü tedbiri almak ve bu amaçla gerekli
yaptırımları uygulamak. Borsalar yukarıdaki fonksiyonları yerine getirirken denetleyici
kuruluşlar ve üyeleri ile yakın bir iletişim içerisinde hareket eder. Ayrıca borsalar
yukarıdaki görevleri yerine getirmek amacıyla gerekli organizasyonları ve fiziki
altyapıyı kurar. Dünyada Vadeli işlem borsalarına baktığımızda işlemlerin iki farklı
platformda yapıldığını görüyoruz: Birincisi vadeli işlem borsalarının kuruluşundan beri
uygulanan sesli müzayede sistemi, diğeri ise teknolojik gelişmeler sonucu uygulamaya
konulan elektronik alım satım sistemidir. Borsa üyelerinin korbey 10 veya pit olarak
adlandırılan fiziki bir mekanda alım satımlarını yüz yüze sesli olarak yapmaları sesli
müzayede sistemi olarak adlandırılır. Bu sistemleri kullanan borsalarda, her bir
sözleşme için ayrı bir korbey mevcuttur. Belirlenen işlem saatlerinde binlerce borsa
üyesi bir araya gelir, müşterilerden gelen emirler korbey içerisinde görevli işlemcilere
iletilir. İşlemciler aldıkları emirleri, sözlü olarak veya işaretle açıklar veya almak veya
satmak isteyen diğer üyelerin emirlerini kabul ederek işlemi gerçekleştirir.
Gerçekleştirilen işlemler operasyon merkezince sisteme girilerek kısa süre içerisinde
kayıt altına alınmaktadır.

Teknolojik gelişmeler ve borsalar arası rekabet sonucu birçok borsa sesli müzayede
sisteminden elektronik işlem sistemine geçmektedir. İşlem maliyetlerinin düşürülmesi ve
piyasa katılımcılarının hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebilmeleri açısından elektronik
işlem sistemi borsalarda hızla yaygınlaşmaktadır. Elektronik işlem sisteminde emirler
bilgisayarlar vasıtası ile sisteme girilmekte, fiyat ve zaman önceliği kuralına göre
eşleştirilmektedir. Elektronik işlem sisteminde emirlerin girilmesi, eşleştirilmesi ve ilgili
kayıtlara yansıtılması gerçek zamanlı yapılmaktadır.
Piyasaya ilişkin fiyat, işlem hacmi, derinlik bilgileri anında kamuoyunun bilgisine
sunulmaktadır. Ayrıca elektronik işlem sisteminde uzaktan erişim mümkündür. Aracı üyeler
ofislerinden emirleri sisteme girebilmektedir. Piyasa katılımcıları yine emirlerini internet
vasıtası ile dünyanın neresinde olursa olsun kendi bilgisayarlarından aracı kurumlara
iletebilmektedir. Piyasa ve hesap durumları ile ilgili bilgilere anında erişebilmektedirler.

13.1.2. Takas Kurumu
Takas kurumu, borsada alıcı karşısında satıcı, satıcı karşısında alıcı konumuna geçerek
piyasa katılımcılarının hak ve yükümlülüklerini teminat altına alan, gerçekleşen işlemler
sonucu oluşan ödeme ve teslimat yükümlülüklerinin zamanında yapılmasını sağlayan ve
risklerin takibi, kontrolü ve teminatların tesisini sağlamakla görevli merkezdir. Takas Kurumu
borsa bünyesinde bir birim olabileceği gibi borsa tarafından yukarıdaki görevleri yerine
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getirmek üzere kurulmuş borsa dışında bağımsız bir kurum da olabilir. Takas kurumu riskin
transfer edilmesinde temel yapı taşlarından biridir.
Borsa’da işlem gören her sözleşmenin iki tarafı vardır. Bunlar alıcı ve satıcıdır. Alıcı’nın
pozisyonu “uzun”, satıcının pozisyonu “kısa” pozisyon olarak adlandırılır. Uzun pozisyon alan
bir yatırımcı teslim tarihinde, sözleşmeyi aldığı fiyattan, sözleşmede belirtilmiş miktar ve
koşullarda dayanak varlığı almayı taahhüt eder. Kısa pozisyon alan bir yatırımcı teslim
tarihinde, sözleşmeyi sattığı fiyattan, sözleşmede belirtilmiş miktar ve koşullarda mal satmayı
taahhüt eder. Bu taahhütlerin yerine getirilmesini takas kurumu (Clearing house) garanti eder.
Aslında borsada gerçekleştirilen her işlemin karşı tarafı takas kurumudur. Takas kurumu alıcıya
karşı satıcı, satıcıya karşı alıcı pozisyonu alır.
Takas kurumu sistemi sayesinde, birbirlerini hiç tanımayan ve tanımak zorunda
olmayan taraflar, alıcı ve satıcı olarak vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde güvenli bir
şekilde alım satım yapabilirler.
Bir vadeli işlem veya opsiyon sözleşmesinde işlem gerçekleştiği andan itibaren alıcı ve
satıcının birbiriyle taraf olma zorunluluğu ortadan kalkar. Teslim tarihinde, sözleşme hala
açıksa (ters işlem yolu ile kapatılmamışsa) uzun pozisyondaki alıcı ve kısa pozisyondaki satıcı
birbirlerini bulmak zorunda değildir. Sözleşme tarafları, sözleşme yapıldığı andan itibaren takas
kurumu ile muhataptır. Takas kurumu sözleşmenin edimlerini yerine getirir.
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Teslimat Sürecinde Takas Kurumunun Rolü

Takas kurumu bu yükümlülüğünü yerine getirebilmek için teslim tarihinde sözleşmesi
hala açık her kısa tarafın satış taahhüdünü yerine getirmesini, alım yönlü pozisyon sahiplerinin
de alacakları malların bedelini ödeme yükümlülüğünü yerine getirmelerini gözetir. Takas
Kurumu bu gözetim görevini yürütebilmek için bir teminat sistemi uygular.
Vadeli işlem sözleşmesinde bir pozisyon alabilmek için, öncelikle yatırımcının işlemi
gerçekleştirdiği aracı kuruma bir teminat yatırması gerekir Bu teminat aracı kurum tarafından
takas kurumuna yatırılır. Bu teminatın tutulmasındaki tek amaç, her yatırımcının sözleşme
şartlarını yerine getirebilmesini garanti etmektir. Vadeli işlem sözleşmelerinde uzun taraf da,
kısa taraf da zarar edebileceği için, her iki tarafında potansiyel riski karşılayabilecek kadar bir
teminat yatırması gerekir.
Örneğin, sözleşme büyüklüğü 5 ton olan bir buğday vadeli işlem sözleşmesinde eğer
sözleşme başına 200 TL teminat belirlenmiş ise 10 vadeli işlem sözleşmesi almak veya satmak
için 2.000 TL teminat yatırılması gerekir.
Teminatların nemalandırılması borsadan borsaya farklılık göstermektedir. Borsalar
genellikle teminatların nemalarını kendi bünyesinde tutmaktadır. Vadeli İşlem ve Opsiyon
Borsası, yatırımcıların düşük maliyetle işlem yapmasını sağlamak üzere, teminat
yükümlülüğünün bir kısmının faiz getirisi olan menkul kıymetlerle de yerine getirilebilmesine
imkan tanımıştır. Nakit olarak yatırılan teminatların nemasını da belirli oranlarda hesap
sahibine ödenmektedir.
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13.1.3. Aracı Kurumlar
Vadeli işlem borsalarında gerek korunma gerekse yatırım amacıyla işlem yapmak
isteyenlere her türlü hizmeti vermek üzere aracı kurumlar faaliyet gösterir. Vadeli işlem
piyasalarında işlem yapabilmek için borsa üyesi bir aracı kurum nezdinde hesap açtırmamız
gerekir. Aracı kurumlar diğer borsalarda olduğu gibi vadeli işlem borsalarında da olması
zorunlu kuruluşlardır. Chicago Board of Trade (CBOT), Chicago Mercantile Exchange (CME)
ve benzeri gelişmiş borsalarda farklı statüde binlerce kayıtlı üye bulunmaktadır.
Vadeli işlem borsalarında üyeler öncelikle takas üyeleri ve takas üyesi olmayan üyeler
olarak iki gruba ayrılır. Takas üyeleri borsada gerçekleştirdikleri tüm işlemlerin takasını
yapabilirler. İşlemlerin takasının yapılması, sözleşme bazında borsa takas kurumunca talep
edilen teminatların toplanması ve takas kurumuna yatırılmasıdır. Takas üyeleri kendi nam ve
hesaplarına, müşteri nam ve hesabına, kendi namına ve müşteri hesabına işlemlere aracılık
yapabilirler.
Takas üyelerini ise borsalarda tanımlandıkları statülerine göre üç gruba ayırmak
mümkündür:
• Sadece kendisi adına ve müşterileri adına işlemlerin takasını yapan doğrudan takas
üyeleri VOB’da teminatların tamamı nakit YTL yatırılabileceği gibi döviz, DİBS veya
hisse senedi olarak ta yatırılabilir. Öngörülen teminatın %30 nakit yatırılmak
zorundadır.
• Borsada alım satıma aracılık etmeyip sadece başka kurumların yapmış oldukları alım
satım işlemlerinin takasını gerçekleştiren bağımsız takas üyeleri, Hem borsada kendi ve
müşterileri için işlem yapan ve aynı zamanda diğer aracı üyelerin de yapmış olduğu
işlemlerin takasını gerçekleştiren genel takas üyeleri.

Takas üyeleri diğer üyelerin yapmış olduğu işlemlerin takasını komisyon karşılığı
yapar.
Takas üyesi olmayan aracı kurumlar borsada işlem yapabilmek için bir takas üyesi ile
anlaşma yapmak zorundadırlar. Takas üyesi olmayan üyelerin işlemlerine ait teminatların
yatırılması ve takas kurumuna karşı garanti edilmesi anlaşmış oldukları takas üyelerince yapılır.
Bazı borsalarda sadece kendi nam ve hesabına işlem yapmak üzere borsada faaliyet
gösteren bireysel üyeler vardır. Bu üyeler de yine işlemlerin takasının yapılması için bir takas
üyesi ile anlaşmak zorundadır. Üyelik tipleri ve üyelik şartları borsaların ilgili mevzuatlarında
detaylı olarak düzenlenmektedir. Yukarıda belirtilen üyelik tipleri dünyadaki genel
uygulamaları ifade etmekle birlikte borsadan borsaya farklılık gösterebilir.
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında üye tipleri ve şartları borsa yönetmeliğinde
düzenlenmektedir. Borsamızda üye olmak için öncelikle Sermaye Piyasası Kurulundantürev
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araçlar alım satımına aracılık yetki belgesi alınması gerekmektedir. İlgili belgeye sahip
kuruluşların başvurularının borsa Yönetim Kurulu’nca kabul edilmesi ile borsaya üye olunur.

13.1.4. Denetleyici Kurumlar (SPK)
Vadeli işlem borsalarında piyasaların sağlıklı işlemesi için borsalar ve borsalarda
faaliyet gösteren aracı kurumlar ile piyasalarda yapılan işlemler denetime tabidir. Bu yönü ile
denetleyici kurumlar da vadeli işlemlere kamu adına taraf olan kuruluşlardır. Her ülkede
mevzuatlara göre oluşturulan denetleyici kuruluşlar vardır. Bazı ülkelerde oluşturulan
denetleyici kurumlar sadece vadeli işlem borsalarını denetlemekle görevli iken, bazı ülkelerde
menkul kıymet borsaları ve vadeli işlem borsaları aynı kurum tarafından denetlenmektedir.
Denetleyici kurumların temel amacı:
• Yatırımcıların korunması
• Yapay fiyat oluşumlarının önlenmesidir.

Denetleyici kuruluşlar bu amaçla işlem görecek sözleşmelere izin verilmesi, aracı
kurumlara aracılık yetki belgesi verilmesi, vadeli işlem ve opsiyon borsalarının alacağı belli
kararların onaylanması gibi yetkilere sahiptir. Ülkemizde SPK’nın vadeli işlem ve opsiyon
borsaları ile ilgili rolü 23/2/2001 tarih ve 24327 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Vadeli
İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik" ile
düzenlenmiştir.

13.3. Vadeli İşlem Borsalarının Pratik İşleyişi
13.3.1. Temel Terimler ve İşleyiş
Vadeli işlem piyasalarının pratik işleyişinde temel bazı farklılıklar olmakla birlikte
mevcut spot piyasalardan bir farkı yoktur. Karşılaştırma yapmak açısından önce spot piyasada
nasıl işlem yaptığımızı gözden geçirelim. Öncelikle satın almak istediğiniz üründe tercihinize
göre bir karar vermeniz gerekir. Alım veya satım ile ilgili kararınızı verdikten sonra almak veya
satmak istediğiniz ürün ile ilgili kararınızı uygulamanız gerekir. Örneğin hisse senetleri
borsasında ABC şirketinin hisse senetlerinin fiyatı 10 TL olsun. Bu noktada kararınız ilgili hisse
senedini satın almak yönünde ise alım için aracı kurumunuza emrinizi iletmeniz gerekir. Karar
vermeniz gereken bir diğer nokta ise kaç lot alım yapacağınızdır. Farz edelim 10 lot almaya
karar verdiniz. Bu alım kararınızı gerçekleştirmeniz için asgari 100 TL nakit varlığınızın olması
gerekir. Herhangi bir malı satın almak için karşılığında bir bedel ödeme zorunluluğumuz vardır.
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Burada lot ABC hisse senedi alma yönündeki kararımızı uygulamak için 100 TL’lik bedeli
ödeyecek gücümüz olması ve ödememiz gerekir.
Özetle alım yönünde bir işlem yapabilmemiz için bir karara ve o kararı uygulayabilecek
mali güce o an sahip olmamız zorunludur. Burada kararımızı vermemizde etkili olan faktörlerin
ne olduğu veya o an için sahip olunan mali kaynağın nereden geldiğinin detayları üzerinde
durulmamaktadır. Vadeli işlemler piyasalarında da işlem yapabilmek için öncelikle almak
istediğiniz ürün ile ilgili bir karara ve o kararı uygulayabilecek bir mali güce sahip olmanız
yeterlidir. Bir örnek vererek vadeli işlem piyasalarında nasıl işlem yapabileceğimizi görelim.
Spot piyasada (Haziran 2005) TL/USD kuru 1,4500 TL/USD olsun. Aynı zamanda sözleşme
büyüklüğü 1.000 USD olan Aralık 2005 vadeli TL/USD vadeli işlem sözleşmesi 1,6500 TL’den
vadeli işlem ve opsiyon borsasında işlem görüyor.
Aralık ayındaki mevcut kurun alım için uygun olduğunu ve bu kur üzerinden 100.000
USD alım yapmak istiyoruz. Sözleşme başına yatırılması gereken teminat tutarı TL olsun.
Bu işlemi gerçekleştirebilmemiz için aracı kurumumuza 100 adet TL/USD Aralık 2005
vadeli işlem sözleşmesi için 1,6500 TL’den alım emrini iletiriz. İşlem gerçekleştiğinde veya
işlem gerçekleşmeden önce sözleşme başına 150 TL teminat yatırmamız gerekir. Yukarıdaki
örnekte İMKB’nin YTL sonrası yeni fiyat uygulaması fiyatlar açısından dikkate alınmıştır.
100 adet sözleşme için 15.000 TL (100X150=15.000 TL) teminat yeterli olacaktır.
Vadeli işlemler ve opsiyon borsasında yapılan işlemler borsanın garantisindedir. Borsanın
vermiş olduğu garanti için günlük zarar riskini teminat altına alacak bir miktar veya oranda
teminat yatırılması gerekmektedir. Burada aracı kuruma yatırılan teminat tutarı aynı gün (bazı
borsalarda teminatların yatırılması veya çekilmesi T+1 şeklinde uygulanabilir.) aracı kurum
tarafından borsa takas kurumuna yatırılacaktır.
VOB’da emirlerin gerçekleşmesi için teminatların işlem gerçekleşmeden önce
takasbanktaki hesaba yatırılmış olması gerekiyor. Vadeli işlem piyasalarında da işlem yapmak
için spot piyasada olduğu gibi alım veya satım yönlü bir karara ve öngörülen miktarda teminatı
yatırmak için yeterli kaynağa sahip olmamız yeterlidir.
Spot piyasada, teslim ve tesellüm aynı anda yapılırken, vadeli işlemler piyasasında
teslim ve ödeme vade ayında yapılacaktır. Uzlaşma şekli nakdi mutabat olarak belirlenen
sözleşmelerde ise vade sonunda açık pozisyonlar için sadece kar veya zarar hesaplara
yansıtılarak pozisyonlar kapatılır. Peki alım yönünde Aralık vadeli girmiş olduğumuz
pozisyonda vadeye kadar beklemek zorunda mıyız? Hayır, vade ayına kadar beklemek zorunda
değiliz. Vade ayına kadar pozisyondan istediğimiz anda çıkabiliriz. Ayrıca 100 bin dolar
üzerinden oluşan kar/zarar tutarı her gün sonunda oluşan fiyatlara göre yeniden
değerlendirilerek hesaplarımıza yansıtılacaktır. Her gün sonunda yeniden değerleme sonucunda
elde edeceğimiz karları hesabımızdan çekebiliriz. Gün sonunda zarar etmemiz halinde ise zarar
sonucu teminat bakiyemiz olması gereken miktarın belirli bir seviyesine ininceye kadar ek
teminat yatırmak zorunda değiliz. Teminat miktarının başlangıç teminatının %75’inin altına
inmesi halinde ilave teminat yatırılması istenecektir 14 . Ayrıca vadeli işlem borsalarında

320

yatırımcıların teminat bakiyelerinin nakit yatırılması halinde günlük piyasa koşullarında
değerlendirilerek faiz geliri ilgili hesap sahiplerine ödenmektedir.
Ayrıca vadeli işlem piyasalarında alım veya satım yönlü işlemle pozisyon açmak
mümkündür. Spot piyasada ABC hisse senedini satabilmeniz için elinizde satmak istediğiniz
miktarda ABC hisse senedi bulunması gerekir. Spot piyasada 100 bin dolar satmak istediğiniz
de elinizde 100 bin dolarınız olması gerekirken vadeli işlem piyasalarında teminat yatırarak
alım veya satım yönünde işlemlere başlayabilirisiniz.
Yukarıda döviz ve hisse senetleri üzerine örnekler verdik, esasında sistemin işleyişi
ilerleyen bölümlerde de detaylı göreceğiniz gibi, faiz, pamuk, buğday ve diğer ürünler için de
geçerlidir.

Başlangıç Teminatı
Herhangi bir vadeli işlem sözleşmesinde pozisyon alabilmek için ilgili sözleşmede
öngörülen miktar veya oranda teminat yatırmamız gerekir. Bir tek vadeli işlem sözleşmesinde
pozisyon alabilmek için aracı kurum üzerinden takas kurumuna yatırılması zorunlu teminat
tutarı başlangıç teminatıdır. Yatırılması gereken başlangıç teminatı tutarı, miktar veya oran
olarak sözleşme bazında belirlenir.
Buradaki teminat oranları ve tutarları tamamen örnek olması amacıyla verilmiştir.
Borsalar buradaki oranlardan farklı oranlar belirleyebilir. Aracı kurumlar ise borsaların
belirlediğinin üzerinde teminat alabilir.
Başlangıç teminatı, ilgili sözleşmede geçmişe yönelik fiyat değişimleri dikkate alınarak
günlük azami zarar riskini kapsayacak şekilde belirlenir. Teminat miktarı veya oranı Borsa
Yönetim Kurulunca piyasa koşulları çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Teminat miktar
veya oranının artırılması durumunda pozisyon sahipleri yeni teminat miktar veya oranına göre
teminat bakiyelerini güncel hale getirmek zorundadır.
Başlangıç teminatı nakit yatırılabildiği gibi, döviz, hazine bonosu, devlet tahvili gibi
nakde kolayca çevrilebilir değerler şeklinde de yatırılabilir. Nakit olarak yatırılan değerler
piyasa şartlarında nemalandırılır. Her gün sonunda oluşan kar zararların ilgili hesaplara
aktarılması gerektiği için başlangıç teminatının asgari bir oranı nakit olarak yatırılmak
zorundadır.
Teminatların hesaplanmasında ise iki farklı yöntem uygulanmaktadır. Teminatlar net
bazda veya brüt bazda hesaplanabilir. Teminatların net bazda hesaplanması bir aracı kurumun
müşterilerine ait aynı sözleşmede aynı vade ayına ait uzun ve kısa pozisyonların farkı üzerinden
takas kurumuna teminat yatırılmasıdır.
Teminatların brüt bazda hesaplanması ise aracı kurumun müşterilerine ait aynı
sözleşmede aynı vade ayına ait uzun ve kısa pozisyonların toplamı üzerinden takas kurumuna
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teminat yatırılmasıdır. Bir örnek ile her iki yöntemi de açıklayalım. A aracı kurumunun iki
müşterisi olsun.
Birinci müşteri pamuk ekim vadeli sözleşmede 10 uzun pozisyona sahip, diğer müşteri
ise aynı sözleşmede 5 kısa pozisyona sahip. Teminatların net bazda hesaplanması durumunda
aracı kurum 5 sözleşme için teminat yatırırken, teminatların brüt bazda hesaplanması halinde
15 sözleşme için teminat yatıracaktır.

Sürdürme Teminatı ve Teminat Tamamlama Çağrısı
Yatırımcıların almış olduğu pozisyonların her gün itibarıyla uzlaşma fiyatı esas alınarak
güncellendiğinden veya piyasaya göre değerlemeye tabi tutulduğundan daha önce bahsetmiştik.
Bu güncelleme sonucunda yatırımcının hesabında bulunan teminat tutarları kar durumunda
artar, zarar durumunda ise azalır. Takas kurumları hesapta teminat olarak bulundurulan
tutarların düşebileceği seviyeye bir alt sınır koyarlar. Bu sınır sürdürme teminatı seviyesidir.
Buradan da anlaşılacağı üzere sürdürme teminatı seviyesi başlangıç teminatı seviyesinden daha
azdır Sürdürme teminatı seviyesi genellikle başlangıç teminatı seviyesinin %75’i olarak
belirlenir.
Hesabınızdaki teminat seviyesinin sürdürme teminat seviyesinin altına düşmesi
durumunda takas kurumu “teminat tamamlama çağrısı” yapar ve teminatın başlangıç teminatı
seviyesine çıkarılmasını talep eder. Teminat tamamlama çağrısında takas kurumu genellikle bir
iş günü içinde hesaba yeterli teminatın yatırılmasını talep eder.
Bir hesaptaki teminat seviyesinin başlangıç teminatı seviyesinin altına düşmesi
durumunda hemen teminat tamamlama çağrısı yapılmaz. Çağrının yapılması için teminatın
sürdürme teminatı seviyesine kadar gerilemesi beklenir.
Örneğin bir vadeli işlem sözleşmesi için başlangıç teminatı 1.000 TL, sürdürme teminatı
seviyesi bunun %75’i ise, teminat bakiyeniz 750 TL’nin altına ininceye kadar ek bir teminat
yatırmanız gerekmeyecektir. Ancak oluşan zarar nedeniyle teminat bakiyenizin 750 TL’nin de
altına inmesi halinde teminat bakiyenizi 1.000 TL’ye tamamlamanız gerekecektir.

Uzun Pozisyon
Vadeli işlem piyasalarında uzun pozisyon, yapılan işlemler sonucunda alım yönünde net
pozisyona sahip olunmasıdır. İlk işlem olarak alım yönünde bir işlem yaptığınızda uzun
pozisyonunuz olacaktır. Eğer daha önceden aynı vade ve sözleşme için satım yönünde bir
pozisyonunuz var ise alım yönünde yapacağınız işlem bu pozisyonunuzu kapatacaktır. Sahip
olduğunuz net pozisyonunuz alım yönünde ise uzun pozisyona sahipsiniz demektir.
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Kısa Pozisyon
Kısa pozisyon uzun pozisyonun tam tersidir. Sahip olduğunuz toplam net pozisyon satış
yönünde ise kısa pozisyona sahipsiniz. Kısa pozisyon almak, net satış yönlü işlem yapmaktır.

Ters İşlem (Pozisyon Kapatma)
Ters işlem piyasada sahip olunan pozisyona aksi yönde işlem yapmaktır. Alım yönünde
on adet uzun pozisyonunuz varsa, satım yönünde yapacağınız 10 adet işlem ters işlem veya
pozisyon kapatma işlemidir. Kısaca ters işlem, alım karşısında satım, satım karşısında alım
yönünde işlem yapılmasıdır.
Bir işlemin ters işlem olabilmesi için işlemin mevcut sözleşmelerde ve aynı vadelerde
yapılması zorunludur. Örneğin 10 adet uzun pozisyon Ağustos 2005 vadeli sözleşmeniz
olduğunu düşünelim. Bu sözleşmeleri kapatmak için 10 adet Ağustos 2005 vadeli sözleşmenin
satılması gerekir. Bunun yerine 10 adet Eylül 2005 sözleşmesi satıldığında pozisyonlar
kapatılmış olmamaktadır. Yeni durumda, Ağustos 2005 sözleşmesinde 10 adet uzun pozisyon
Eylül 2005 sözleşmesinde ise 10 adet kısa pozisyona sahip olursunuz. Bu durum vadeli
piyasalarda fark veya yayılma pozisyonu olarak tanımlanmaktadır.
Ters işlem sonucunda sözleşme ile ilgili tüm hak ve yükümlülükler sona erer. Artık
piyasadan çıkmış olursunuz.

İşlem Hacmi ve Açık Pozisyon Sayısı
Gerçekleştirilen her yeni işlem, işlem hacminde artışa neden olur. İşlem hacmi seans
içerisinde alım satıma konu olan toplam sözleşme sayısını ifade eder. Açık pozisyon sayısı ise
belirli bir anda piyasada kaç tane açık pozisyonun olduğunu gösterir. Açık pozisyon sayısı ise
herhangi bir sözleşmede yapılan işlemler sonucu uzun ve kısa pozisyonların toplamının
yarısıdır.
İşlem hacminin ve açık pozisyon sayısının 0 olduğunu ve piyasada sadece 2 yatırımcı
(yatırımcı A ve yatırımcı B) olduğunu var sayalım: Eğer yatırımcı A, yatırımcı B’ye bir
sözleşme satarsa, bir işlem gerçekleşir ve işlem hacmi 1 olur. Aynı zamanda yatırımcı A ve
yatırımcı B’nin her birinin açılmış bir pozisyonu olduğu için açık pozisyon sayısı da 1 olur.
Eğer yatırımcı B bu açık sözleşmeyi yatırımcı A’ya geri satarsa işlem hacmi 2’ye çıkarken her
iki tarafın da açık pozisyonu olmadığından açık pozisyon sayısı 0’a düşer.
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Pozisyonların Güncelleştirilmesi (Marking To Market)
Güncelleştirme piyasada işlem yapan tarafların sahip oldukları pozisyonların her gün
sonunda belirlenen uzlaşma fiyatı esas alınarak yeniden değerlendirilmesidir. Yeniden
değerleme sonucu kar/zararlar hesaplanarak ilgili hesaplara yansıtılır.
Örneğin A yatırımcısı, nominal değeri 1.000 Dolar, teminat tutarı sözleşme başına 150
TL olan Eylül vadeli TL/Dolar sözleşmesinde 1,5000 TL kur üzerinden bir adet alım yapsın.
Bu yatırımcı 10 bin dolar için 10 sözleşme ve sözleşme başına 150 TL olmak üzere toplam
1.500 TL teminat yatırmak zorundadır. Aynı gün sonunda uzlaşma fiyatı, işlem fiyatı ile aynı
ise kar/zarar sıfır olacaktır. Dolayısıyla teminat bakiyesi değişmeyecektir.
Ertesi gün uzlaşma fiyatı 1,5100 TL ise A yatırımcısı 100 TL kar edecektir. İlk gün
işlem fiyatı ile uzlaşma fiyatı arasındaki farka göre kar/zarar hesaplanırken, ikinci gün kar zarar
bir önceki güne ait uzlaşma fiyatı ile bir sonraki güne ait uzlaşma fiyatı arasındaki farka göre
hesaplanacaktır. Üçüncü gün sonunda yatırımcı pozisyonunu kapattığında, kapanış fiyatı ile bir
önceki günün (ikinci günün) uzlaşma fiyatı arasındaki fark alınarak kar/zarar hesaplanacaktır.
Diyelim ki A yatırımcısı üçüncü gün içerisinde pozisyonunu 1,5200 TL’den kapatsın o gün
sonunda 100 TL ilave kar elde edecek, 100 TL’de bir önceki güne kadar hesabına yansıtıldığı
için sonuçta toplam 200 TL kar ile pozisyonunu kapatmış olacaktır.

Teminatların Yatırılması
Vadeli işlem ve opsiyon borsaları genellikle alım veya satım emri verildiği anda
müşterilerin aracı kurum nezdinde yeterli teminatı bulundurmalarını zorunlu tutar. Müşteriler
tarafından yatırılan bu teminatların aracı kurumlar vasıtasıyla takas merkezine yatırılması ile
ilgili olarak borsaların farklı uygulamaları vardır. Bazı borsalarda, yatırılacak veya çekilecek
teminatlar her günün sonunda pozisyonların güncellenmesi sonrası hesaplanır, bulunan tutarın
ertesi gün seans öncesi belirlenen süreye kadar takas kurumuna yatırılması istenir. Bazı
borsaların uygulamalarında ise aynı gün içerisinde teminatların takas kurumuna aracı üyeler
vasıtası ile yatırılması istenmektedir.
Borsamızda ise işlem esnasında yeterli teminatın varlığı aranmaktadır. Belli bir
pozisyon alabilmeniz için teminat bakiyenizin yeterli olması gerekir. Teminat bakiyesinin
yeterli olmaması durumunda, işlem yapmanız mümkün olmayabilecektir.

Vadeli İşlem Piyasalarında Teminatların Kaldıraç Etkisi
Spot piyasalardaki işlemlerde, örneğin hisse senedi alımında, alım satıma konu varlığın
bedelinin tamamı peşin olarak ödenir. Vadeli işlem borsalarında işlem yapılması durumunda
ise başlangıç teminatı olarak adlandırılan ve işlemin toplam tutarının çok azına tekabül eden bir
tutarın yatırılması yeterlidir.
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Örneğin 100 bin doları spot piyasada almak istediğimizde cari kura göre 100 bin dolar
karşılığı Türk Lirası’na sahip olmamız gerekir. 100 bin dolar tutarında bir pozisyonu vadeli
işlem piyasalarında almak istediğimizde (teminat oranı %10 olarak belirlenmiş kabul ediyoruz.)
10 bin dolar karşılığı Türk Lirasına sahip olmamız yeterlidir. Yani küçük bir miktar teminat ile
büyük miktarda pozisyon alabiliriz. Vadeli işlem piyasalarının bu özelliğine teminatların
kaldıraç etkisi diyoruz. Yukarıdaki örneğimizde pozisyon değeri ile teminat tutarına
baktığımızda kaldıraç oranı 100/10 =10’dur.
Başlangıç teminatı her bir sözleşme için borsa tarafından belirlenir. Borsa piyasa
koşulları çerçevesinde oluşan riske göre teminat oranını artırabilir veya azaltabilir.
Kaldıraç oranı = Pozisyon Tutarı / Teminat Tutarı
Vadeli işlem piyasalarındaki kaldıraç sistemi sayesinde sahip olduğunuz fonların çok
üzerinde bir pozisyon alarak daha yüksek oranda kar (veya zarar) elde edebilirsiniz.
Örneğin 16.000 TL tasarrufunuz var ve önümüzdeki iki ay içerisinde doların hızla
yükseleceğini bekliyorsunuz. Bu beklentiniz doğrultusunda iki türlü işlem yapabilirsiniz. Ya
spot piyasadan 16.000 TL karşılığı 10.667 dolar alıp (cari piyasa dolar kuru 1,5000 TL
varsayılmıştır), kurların artmasını beklersiniz veya 16.000 TL’sini teminat olarak kullanıp 100
bin dolar alım yönünde vadeli piyasalarda işlem yaparsınız (vadeli piyasa dolar kuru 1,6000 TL
olarak varsayılmıştır). Dolar kurunun beklentiniz yönünde geliştiğini ve 1 hafta sonra % 6.7
artarak 1,6000 TL olduğunu ve vadeli işlem sözleşmesinin de hemen hemen aynı oranda artarak
1,7067 TL olduğunu varsayalım. Bunun sonucunda spot piyasada yatırdığınız 16.000 TL ile
1.067 TL (17.067,2-16.000=1.067,2 TL); vadeli işlem borsasında yatırdığınız parayla 10.667
TL gelir elde edersiniz (1,7067-1,6000=0,1067 TL bir dolar başına kazanç. 100 bin dolar için
bu kazanç 10.670 TL civarında olacaktır). Bu şekilde, getirinin yatırılan paraya oranı spot
piyasada %6.7 iken, vadeli işlem ve opsiyon borsasında %67 olmuştur. Fiyatların düşmesi
halinde de aynı miktar veya oranda zararla karşılaşabilirsiniz.

13.3.2. Emir Tipleri
Gelişmiş piyasalarda rekabetin yoğun yaşanması nedeniyle müşteri emirlerinin
gerçekleştirilmesi için her ihtiyaca cevap verecek nitelikte emir tipleri geliştirilmiştir. Yazılım
sisteminin de buna uygun tasarlanması sonucu yatımcılar beklentileri doğrultusunda emirlerini
geliştirilen emir tiplerinden herhangi birini kullanarak verebilirler. Yatırımcı piyasada oluşan
fiyatlardan alım veya satım yönünde emir verebileceği gibi, beklentisi doğrultusunda şartlı emir
tiplerinden birini de kullanabilir. Örneğin spot piyasada kurlar TL/USD 1,4200/1,4250 olsun.
Müşteri alt sınır olarak 1,4050 TL, üst sınır olarak 1,4450 TL’yi görüyorsa alt veya üst sınırlarda
işlem yapabilmek için şöyle bir emir verebilir: Fiyatlar 1,4050 TL olduğunda 100 bin dolar al,
fiyatlar 1,4450 TL olduğunda 100 bin dolar sat ve işlemlerden hangisi önce gerçekleşirse
diğerini iptal et. Bu durumda müşteri emri, fiyatların 1,4050 TL seviyesine inmesi veya 1,4450
TL’ye çıkması halinde işleme konacaktır. Emirlerden birinin gerçekleşmesi halinde de diğeri
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iptal edilecektir. Bu emri veren yatırımcının artık sürekli olarak ekran karşısında çakılı
kalmasına gerek kalmamıştır. Bu ve benzeri ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilen emir tipleri
hakkında aşağıda detaylı bilgi verilmektedir. Bazı borsalarda emir tiplerinin tamamı kullanıma
açık olurken diğerlerinde emir tiplerinin bir kısmı uygulanabilmektedir.
Emir tiplerinden yaygın olarak kullanılanlar:
• Piyasa emri
• Fiyat limitli emir
• Zarar durdurmalı emir
• Günlük veya iptal edilene kadar geçerli emir
• Biri diğerini iptal eden, emirdir.

Piyasa Emri
Piyasa emri, o an için piyasada geçerli en yüksek alış fiyatından satış, en düşük satış
fiyatından alım yapılması yönünde verilen emir tipidir. Piyasa emri alan aracı kurum, işlemi
hemen gerçekleştirmekle yükümlüdür. Örneğin Temmuz 2005 pamuk vadeli işlem
sözleşmesinde fiyatlar 2,200/2,205 olsun. Bu durumda alım yönünde piyasa emri 2,205 TL,
satım yönünde piyasa emri 2,200 TL’den gerçekleşecektir.

Fiyat Limitli Emir
Fiyat limitli emir, yatırımcı tarafından belirlenen fiyattan işlem yapılması için verilen
alım yada satım emridir. Piyasada Temmuz 2005 vadeli işlem sözleşmesinde kotasyon
2,200/2,205 TL/kg olsun. Müşteri piyasa fiyatlarının altında alış veya üstünde satış emri
verebilir. Bu şekilde verilen emirler fiyat limitli emirler olarak kabul edilir. Fiyat limitli
emirlerin geçekleşmesi piyasadaki fiyatların alım yönünde belirlenen seviyeye inmesi veya
satım yönünde belirlenen seviyeye çıkması halinde mümkündür. Piyasada fiyatların yatırımcı
tarafından belirlenen seviyeye anlık olarak inmesi halinde verilen limitli emir
gerçekleşmeyebilir. Çünkü zaman önceliği ilkesi gereği, aynı seviyeden alım veya satım
yönünde sizden önce verilen emirlerin bulunması halinde sıra sizin emrinize gelmeyebilecektir.
Borsalarda emirlerin öncelik sırası, önce fiyata, aynı fiyat seviyesinde de emirlerin veriliş
zamanına göre belirlenir.
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Yayılma Emirleri
Aynı anda gerçekleşmek üzere, aynı sözleşmenin farklı vadelerinde bir alım ve bir satım
emri verilmesi veya diğer yayılma türlerini uygulamak üzere verilen emirler yayılma
emirleridir. Örneğin piyasada Temmuz 2005 vadeli, pamuk vadeli işlem sözleşmesinde
kotasyon 2,200/2,205 TL/kg olsun. Ekim 2005 vadeli, pamuk vadeli işlem sözleşmesinde ise
kotasyon 2,300/2,305 TL/kg olsun. Aynı anda gerçekleşmek üzere, Ekim 2005 sözleşmesine
2,310 TL’den satış ve Temmuz 2005 pamuk vadeli işlem sözleşmesine 2,200 TL’den alış emri
girilmesi bir yayılma emridir. Yayılma emirlerinde her iki emrin de aynı anda gerçekleşmesi
gereklidir.
Dünyanın değişik borsalarında yayılma işlemi; aynı dayanak varlığın farklı vadeleri
arasında, aynı dayanak varlığa ait farklı borsalar arasında veya fiyat ilişkisi yüksek olan farklı
sözleşmeler arasında yapılabilir. VOB’da ise sadece aynı dayanak varlığa ait VİS’nin farklı
vadeleri arasında yayılma işlemi uygulanmaktadır.

Şartlı Emirler
Yatırımcı piyasada işlem yapmak için vereceği emri bir şarta bağlayabilir. Örneğin
yatırımcının vermiş olduğu emrin tamamı gerçekleşiyorsa işlem yapılsın, aksi halde
yapılmasın, fiyatlar belli noktaya çıktığında veya belli seviyeye düştüğünde emri işleme konsun
şeklinde şarta bağlı emirler verebilir. Aşağıda şartlı emir tiplerini ve açıklamalarını
göreceksiniz.

Zarar Durdurmalı Emirler
Zarar durdurmalı emirde yatırımcının önceden sahip olduğu bir pozisyonu vardır. Sahip
olduğu pozisyonun yönüne göre zararını sınırlamak isteyebilir. Bu durumda yatırımcı uzun
pozisyon taşıyorsa ilgili sözleşme için piyasada fiyatlar belli seviyeye düştüğünde sahip olunan
pozisyonunu satarak zararını sınırlandırmak isteyebilir. Bu amaçla fiyatların belirlenen
seviyeye kadar aleyhte gelişmesi halinde pozisyonun kapatılması yönünde verilen emir zarar
durdurmalı emir olarak kabul edilir. Zarar durdurmalı emirler öngörülen şartın gerçekleşmesi
halinde piyasa emrine dönüşür ve piyasada o anki en iyi fiyattan gerçekleştirilir.
Bu emir türü zarar durdurmalı emir ile limitli emirlerin bir karışımı olarak düşünülebilir.
Zarar durdurmalı limitli alış emri koyan bir tüccarın emri piyasa fiyatı belli bir seviyeye
geldiğinde limit emrine dönüşür. Örneğin piyasa fiyatı 2,200 TL iken, önceden 2,230 TL’den
alım yönünde bir pozisyonumuz olduğunu, ancak fiyatların piyasada 2,190 TL’ye gerilediğinde
satış yaparak zararımızı sınırlandırmak istediğimizi varsayalım. Bu durumda piyasada fiyatlar
2,190 TL’ye indiğinde emrimiz aktif hale gelecek ve 2,190 TL fiyatlı bir satış emri vermiş
olacağız. Fiyatlar alım yönünde 2,190 TL olduğunda emrimiz gerçekleşecektir. Zarar
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durdurmalı limitli alış emirleri piyasanın üzerinde bir seviye için, zarar durdurmalı limitli satış
emirleri ise piyasanın altında bir seviye için verilir.

Zaman Sınırlı Emirler
Zaman sınırlı emirlerde verilen emir, tanımlanan süre içerisinde gerçekleşmediğinde
iptal edilir. Örneğin emrin geçerlilik süresini tek seans ile sınırlandırdığımızda, seans içerisinde
emrin gerçekleşmemesi halinde verilen emir seansın bitiminde iptal edilecektir.

İptaline Kadar Geçerli Emirler
Bu emir tipinde ise verilen emrin geçerlilik süresi sınırlandırılmayıp, iptal edilme şartı
konmaktadır. Emri veren kişi vermiş olduğu emrin iptal edilmesi talebini bildirinceye kadar
vermiş olduğu emir geçerliliğini koruyacaktır.

Biri Diğerini İptal Eden Emirler
Aynı anda aynı sözleşme için verilen iki emrin hangisi önce gerçekleşirse diğerinin iptal
edilmesi şartını öngören emirlerdir. Örneğin pamuk vadeli işlem sözleşmesinde piyasada
fiyatlar 2,200 TL/kg seviyesindedir. Beklentimizin, fiyatların gün içerisinde en düşük 2,160
TL, en yüksek ise 2,240 TL seviyelerinde hareket edeceği yönünde olduğunu varsayalım.
Bu durumda alım yönünde 2,160 TL, satım yönünde 2,240 TL fiyat limitli emir verip
hangisi önce gerçekleşirse diğerini iptal et dediğimizde emrimizin biri gerçekleştiğinde diğeri
iptal edilecektir.

Hepsi veya Hiçbiri Emirleri
Hepsi veya hiçbiri şartıyla bir emir verdiğimizde, vermiş olduğumuz emrin ya tamamı
gerçekleşmiş olacak, tamamı gerçekleşmiyorsa da verilen emrimiz işleme konmayacaktır.
Örneğin pamuk vadeli işlem sözleşmesinde Ekim 2005 vadeli 10 sözleşme satmak istiyoruz.
Piyasa belirlediğimiz fiyat seviyesinde ancak karşı yönde 8 sözleşme için alıcı var, bu durumda
emrimizin tamamı gerçekleşmeyeceği için hiç bir işlem yapmamış olacağız.
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Fiyat Limitli Pozisyon Açma Emirleri
Fiyat limitli pozisyon açma emirlerinin gerçekleşme mantığı, aslında zarar durdurmalı
emirlerin gerçekleşme mantığından farklı değildir. Mevcut pozisyonumuzla ilgili zarar
durdurmalı emirlerin aksine, bu emir türünde, fiyatlar tanımlanan seviyeye ulaştığında piyasa
emrine dönüşerek yeni bir pozisyon açılmaktadır. Hatırlarsanız fiyat limitli emirlerde fiyat, belli
bir seviyeye geldiğinde o anki piyasa fiyatı ne ise o fiyattan alış ya da satış işlemi
gerçekleştirilir. Bu emir ise öngörülen fiyatın gelmesi durumunda sadece o fiyattan veya daha
iyi bir fiyattan işlemin gerçekleşmesini zorunlu kılar. Bir başka deyişle alış emri belirtilen
fiyatta veya o fiyatın daha altında gerçekleşmek zorundadır satış emri ise belirtilen fiyatta veya
daha yukarısında işlem olmasını zorunlu kılar. Fiyat limitli pozisyon açma emirlerinin,
piyasanın hızlı olması nedeniyle gerçekleşmeme ihtimali vardır. Pamuk piyasasında fiyat limitli
pozisyon açma emri vererek alım yapma örneğini ele alalım. Fiyatın 2,200 TL/kg olduğu bir
anda eğer 2,190 TL’den alım yapmak istiyorsak bu emirle sadece 2,190 TL veya onun altındaki
seviyelerden alım yapabiliriz. Fiyatlar, 2,190 TL/Kg seviyesini gördükten sonra çok hızlı bir
şekilde tekrar yukarı hareketlenirse, zaman önceliği ilkesi gereği sizden önce aynı fiyattan emir
vermiş diğer yatırımcıların emirlerinin karşılanması nedeniyle alım yapma fırsatı
yakalanamayabilir. Fiyat limitli pozisyon açma emirleri alım emirleri piyasanın altında, satış
emirleri ise piyasanın üstünde bir seviyeye verilir.

Günlük Emir (Day Order)
Bir emir süre belirtilmeden verilirse, o emir yerel işlem saatleri için geçerlidir. Seans
gün sonunda kapandığı zaman emir otomatik olarak iptal edilir. Bu emirler günlük emir olarak
adlandırılır.

13.3.3. Fiyat Kavramı
Borsada oluşan fiyatlar aşağıdaki gibidir:
Alış fiyatı: Herhangi bir ürünün alınması için alıcının teklif etmiş olduğu fiyat alış
fiyatıdır.
Satış fiyatı: Herhangi bir ürünün satılması için satıcısının teklif etmiş olduğu fiyat, satış
fiyatıdır.
Ortalama fiyat: Alım satıma konu olan ürünün, bir seans içerisinde gerçekleşen
işlemlerde oluşan fiyatların ortalamasıdır.
Ağırlıklı ortalama fiyat: Alım satıma konu ürünün, bir seans içerisinde gerçekleşen
işlemlere ilişkin fiyatlarının, ilgili fiyatlardan gerçekleşen işlem hacimleri de dikkate alınarak
hesaplanan ortalamasıdır.
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Cari fiyat : İçinde bulunulan anda alım satıma konu üründe gerçekleşen işlem fiyatı
cari fiyattır.
Açılış fiyatı: Açılış fiyatı herhangi bir vadeli işlem veya opsiyon sözleşmesi için seans
başlangıcında ilk işlemin hangi fiyattan gerçekleştiğini ifade eder. Bazı borsalar açılış fiyatını
bir önceki günün kapanış fiyatı olarak, bazıları ise açılışın ilk birkaç dakikası içerisinde
gerçekleşen fiyatların bir ortalaması olarak belirleyebilmektedir.
Kapanış fiyatı: Alım satıma konu ürünün seans sonunda gerçekleşen son işlem fiyatı,
kapanış fiyatıdır.
En düşük fiyat: Alım satıma konu ürünün seans süresi içerisinde en düşük fiyatla
gerçekleşen işlem fiyatıdır.
En yüksek fiyat: Alım satıma konu ürünün seans süresi içerisinde en yüksek fiyatla
gerçekleşen işlem fiyatıdır.
Uzlaşma fiyatı: Vadeli işlem borsalarında alım satıma konu sözleşmelerde gün sonunda
teminatların güncellenmesi ve geçici kar zararların hesaplanmasında baz alınan değerleme
fiyatıdır. Bu fiyat kapanış fiyatından farklı olabilir. Günlük olarak kar/zarar ve teminat
yükümlülüklerinin hesaplanmasında kullanılan fiyattır. Uzlaşma fiyatının nasıl belirleneceği
her bir sözleşme bazında borsa tarafından belirlenir ve taraflara ilan edilir. Yükümlülüklerin
ifası bu uzlaşma fiyatı üzerinden yapıldığından, borsa bu fiyatın piyasanın gerçek durumunu
yansıtacak şekilde belirlenmesini sağlar. Bu nedenle genellikle uzlaşma fiyatı, seans sonunda
belirli bir süre içerisinde gerçekleşen işlemlerin ortalama fiyatı hesaplanarak bulunur.
Uzlaşma fiyatının hesaplanma yöntemi sözleşme bazında her olasılık dikkate alınarak
tanımlanır. Şöyle ki:
• Uzlaşma fiyatı seansın son 10 dakikası içerisinde gerçekleşen asgari beş işlemin
ağırlıklı ortalamasıdır.
• Herhangi bir gün içerisinde ilgili sözleşmede seansın son 10 dakikası içerisinde işlem
olmaması halinde, gerçekleşen en son beş işlemin ağırlıklı ortalaması uzlaşma fiyatıdır.
• İçinde bulunulan günde seans boyunca hiç işlem olmaması halinde bir önceki güne ait
uzlaşma fiyatı esas alınır.
• Diğer hallerde ise uzlaşma fiyatı, oluşturulan komite tarafından piyasa koşullarını
yansıtacak şekilde tespit ve ilan edilir. Fiyat tespit komitesi borsa personeli ve üyeler
arasından seçilir.

Gün sonunda belirlenen uzlaşma fiyatı taraflar açısından geçici kar zararların
hesaplanmasında kullanılırken son işlem günü uzlaşma fiyatı taraflar açısından pozisyonların
kapatılmasında esas alındığından ayrı bir öneme sahiptir. Son işlem günü uzlaşma fiyatı taraflar
330

açısından kesin kar zarar oluşumunu belirler. Yani önceden alınan pozisyonun kapanış fiyatı
olmaktadır. Bu nedenle son işlem günü uzlaşma fiyatının belirlenmesinde aynı sözleşme için
farklı bir yöntem uygulanabilir.
Bunun amacı ise vadeli işlem piyasasında son işlem günü belirlenen uzlaşma fiyatının
dayanak varlığının cari piyasadaki gerçek fiyatını yansıtmasını sağlamaktır.
Son işlem günü uzlaşma fiyatı: Vadeli işlem borsalarında işlem gören sözleşmelerde
işlemlerin yapılabildiği son işlem günü sonunda tarafların yükümlülüklerini yerine
getirmesinde baz alınacak uzlaşma fiyatıdır.
Spot fiyat: Teslim ve tesellüm işlemlerinin çok kısa bir süre içerisinde
gerçekleştirileceği alım satımlarda o an için geçerli piyasa fiyatıdır.
Vadeli fiyat: Alım satıma konu ürünün fiyatının bugünden tespit edilerek teslim ve
tesellümün gelecekte yapılacağı sözleşmelerde belirlenen fiyattır. Vadeli fiyat taşıma maliyetini
de içerir.
Kullanım fiyatı: Bir ürünü belli bir vadede veya belli bir vadeye kadar alma veya satma
hakkı veren sözleşmelerde (opsiyonlarda) vadede alım veya satımda uygulanacak fiyattır.

13.4. Opsiyon Sözleşmeleri
Opsiyon sözleşmesi, alan tarafa, üzerine opsiyon yazılan mal veya kıymeti gelecekte
belirli bir tarihte veya tarihe kadar, belli bir fiyattan, belirlenen miktarda alma veya satma
hakkını sağlayan sözleşmedir. Dolayısıyla opsiyon sözleşmesi, alıcı taraf açısından bir hak
sağlamakta, buna karşılık satıcı tarafı bu hakkı satan taraf olarak yükümlülük altına
sokmaktadır. Alıcı taraf, opsiyon sözleşmesiyle tanınan hakkı satın alırken bunun için bir para
öder, bu paraya opsiyon primi denir. Bu primi alan taraf ise satıcı taraftır.
Opsiyon sözleşmeleri sigorta primi ödenmesi işlemine çok benzer. Evin yanması veya
hırsızlık gibi risklerin getirebileceği zararlara karşı, evler ve içindeki eşyalar sigorta şirketlerine
belirli bir süre boyunca sigorta ettirilerek, bunun karşılığında sigorta primi ödenir. Eğer ev
yanar veya hırsızlığa uğrarsa, sigorta şirketi primi ödeyen sigortalının zararını tazmin eder. Bir
portföy yöneticisinin, spot piyasada meydana gelebilecek olumsuz gelişmelere veya fiyat
düşüşlerine karşın, portföyü üzerinden gerçekleşebilecek zararı en aza indirmek veya belli bir
seviyede sabitlemek amacıyla opsiyon sözleşmesi (satım opsiyonu -put option-) satın alması ve
bunun karşılığında prim ödemesi işlemi, temelde yukarıda anlatılan ev sigortalama işlemine
oldukça benzemektedir. Opsiyon sözleşmesi satın alan portföy yöneticisinin yaptığı işlem de
finans literatüründe “portföy sigortalanması” (Portfolio Insurance) olarak adlandırılmaktadır.
Bir opsiyon sözleşmesi aşağıdaki bilgileri içerir.
• Opsiyonun tipi: Avrupa veya Amerikan tipi opsiyon
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• Sözleşme tipi: Call (Alım) opsiyonu veya Put (Satım) opsiyonu
• Opsiyona konu mal veya kıymet: Hisse senedi, tahvil vb.
• Kullanım fiyatı: Opsiyonun sağladığı hakkın kullanılacağı fiyat
• Vade sonu: (Örnek: Mart ayının 3. Cuması, Haziran ayının ilk iş günü)
• Prim: Opsiyonun fiyatı

13.4.1. Opsiyon Terimleri
Avrupa tipi opsiyonlar: Opsiyonu alan tarafın, sözleşmeye konu mal veya kıymeti
satın alma veya satma hakkını sadece vade sonunda kullanmasını sağlayan opsiyonlardır.
Amerikan tipi opsiyonlar: Vade sonu da dahil olmak üzere opsiyon alıcısına istediği
zaman hakkını kullanma imkanını sağlayan opsiyonlardır.
Opsiyonlara kullanım sürelerine göre Amerikan tipi veya Avrupa tipi denmesinin sebebi
bu opsiyonların Avrupa veya Amerika’da alınıp satıldığını göstermemektedir. Günümüzde
gerek Amerika Birleşik Devletleri’ndeki, gerekse Avrupa’daki vadeli piyasalarda her iki tip
opsiyon da işlem görmektedir.
Alım opsiyonları: (Call Options) Opsiyonu alan tarafa, sözleşmeye konu mal veya
kıymeti önceden belirlenmiş bir fiyattan (kullanım fiyatı), satın alma hakkını sağlayan
opsiyonlardır.
Satım opsiyonları: (Put Options) Opsiyonu alan tarafa, sözleşmeye konu mal veya
kıymeti, önceden belirlenmiş bir fiyattan (kullanım fiyatı) satma hakkını veren opsiyonlardır.
Kullanım fiyatı: (Exercise Price, Strike Price) Sözleşmeye konu mal veya kıymetin,
opsiyon kullanıldığında, alınıp satılacağı fiyattır.
Kullanım: Opsiyonu alan (Uzun) tarafın kendisine ait olan hakkı kullanması işlemidir.
Vade sonu: Opsiyonu kullanma hakkının son günüdür.

13.4.2. Opsiyon Piyasası İşlemleri
Opsiyon sözleşmesi satın alan tarafın vade sonuna kadar üç alternatifi vardır:
• Almış olduğu opsiyonu satabilir.
• Opsiyonu kullanabilir
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• Kullanım süresi dolana kadar bekler ve kullanmaz, dolayısıyla verdiği opsiyon primi
kadar zarar eder.

Opsiyonu satan (yazan) tarafın da üç alternatifi vardır:
• Satmış olduğu opsiyon sözleşmesini satın alabilir, böylelikle pozisyonunu kapatmış
olur.
• Opsiyonu sattığı taraf hakkını kullanmak isterse yükümlülüğünü yerine getirir.
• Kullanım süresi dolana kadar opsiyonu alan taraf hakkını kullanmazsa aldığı opsiyon
primini kar olarak kayıtlarına geçirir.
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Giriş
Opsiyon sözleşmesi, alan tarafa, üzerine opsiyon yazılan mal veya kıymeti gelecekte
belirli bir tarihte veya tarihe kadar, belli bir fiyattan, belirlenen miktarda alma veya satma
hakkını sağlayan sözleşmedir. Dolayısıyla opsiyon sözleşmesi, alıcı taraf açısından bir hak
sağlamakta, buna karşılık satıcı tarafı bu hakkı satan taraf olarak yükümlülük altına
sokmaktadır. Alıcı taraf, opsiyon sözleşmesiyle tanınan hakkı satın alırken bunun için bir para
öder, bu paraya opsiyon primi denir. Bu primi alan taraf ise satıcı taraftır.
Uluslararası Finansal Piyasa: Ulusal fonların yabancılar tarafından veya yabancı
fonların yerli kulanıcılar tarafından kullanıldığı piyasalardır. Temel fonksiyonu; sinir ötesi fon
akımlarına imkân sağlamaktır. Uluslararası para piyasası, banka kredilerinin ve diğer kısa
vadeli kaynakların yurt dışında kullanılması amacıyla yabancılara arz edilmesidir. Ancak, bir
ülkede faaliyet gösteren çok uluslu firmaların, o ülkedeki kısa vadeli fon kaynaklarından
yararlanmaları da uluslararası fon kullanımı kapsamına girmektedir. Para piyasaları, vadesi 1
yıldan az olan fonların arz ve talep edildiği piyasalardır. Para piyasalarının en önemli kurumu,
ticari bankalardır. Finans sektöründe, II. Dünya Savaşı sonrasındaki en önemli gelişmelerden
biri bankacılığın uluslararasılaşmasıdır. Sermaye piyasası, uzun vadeli fon arz ve talebinin
karşılaştığı piyasalardır. Tahvil ve hisse senedi, sermaye piyasasının iki önemli aracıdır.
Dolayısıyla, uluslararası nitelik gösteren uzun vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasalara,
uluslararası sermaye piyasaları denilmekte ve uluslararası tahvil piyasası ve uluslararası hisse
senedi piyasası olarak ikiye ayrılmaktadır.
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14.1. Fiyat Kavramı
Borsada oluşan fiyatlar aşağıdaki gibidir:
Alış fiyatı: Herhangi bir ürünün alınması için alıcının teklif etmiş olduğu fiyat alış
fiyatıdır.
Satış fiyatı: Herhangi bir ürünün satılması için satıcısının teklif etmiş olduğu fiyat, satış
fiyatıdır.
Ortalama fiyat: Alım satıma konu olan ürünün, bir seans içerisinde gerçekleşen
işlemlerde oluşan fiyatların ortalamasıdır.
Ağırlıklı ortalama fiyat: Alım satıma konu ürünün, bir seans içerisinde gerçekleşen
işlemlere ilişkin fiyatlarının, ilgili fiyatlardan gerçekleşen işlem hacimleri de dikkate alınarak
hesaplanan ortalamasıdır.
Cari fiyat : İçinde bulunulan anda alım satıma konu üründe gerçekleşen işlem fiyatı
cari fiyattır.
Açılış fiyatı: Açılış fiyatı herhangi bir vadeli işlem veya opsiyon sözleşmesi için seans
başlangıcında ilk işlemin hangi fiyattan gerçekleştiğini ifade eder. Bazı borsalar açılış fiyatını
bir önceki günün kapanış fiyatı olarak, bazıları ise açılışın ilk birkaç dakikası içerisinde
gerçekleşen fiyatların bir ortalaması olarak belirleyebilmektedir.
Kapanış fiyatı: Alım satıma konu ürünün seans sonunda gerçekleşen son işlem fiyatı,
kapanış fiyatıdır.
En düşük fiyat: Alım satıma konu ürünün seans süresi içerisinde en düşük fiyatla
gerçekleşen işlem fiyatıdır.
En yüksek fiyat: Alım satıma konu ürünün seans süresi içerisinde en yüksek fiyatla
gerçekleşen işlem fiyatıdır.
Uzlaşma fiyatı: Vadeli işlem borsalarında alım satıma konu sözleşmelerde gün sonunda
teminatların güncellenmesi ve geçici kar zararların hesaplanmasında baz alınan değerleme
fiyatıdır. Bu fiyat kapanış fiyatından farklı olabilir. Günlük olarak kar/zarar ve teminat
yükümlülüklerinin hesaplanmasında kullanılan fiyattır. Uzlaşma fiyatının nasıl belirleneceği
her bir sözleşme bazında borsa tarafından belirlenir ve taraflara ilan edilir. Yükümlülüklerin
ifası bu uzlaşma fiyatı üzerinden yapıldığından, borsa bu fiyatın piyasanın gerçek durumunu
yansıtacak şekilde belirlenmesini sağlar. Bu nedenle genellikle uzlaşma fiyatı, seans sonunda
belirli bir süre içerisinde gerçekleşen işlemlerin ortalama fiyatı hesaplanarak bulunur.
Uzlaşma fiyatının hesaplanma yöntemi sözleşme bazında her olasılık dikkate alınarak
tanımlanır. Şöyle ki:

344

• Uzlaşma fiyatı seansın son 10 dakikası içerisinde gerçekleşen asgari beş işlemin
ağırlıklı ortalamasıdır.
• Herhangi bir gün içerisinde ilgili sözleşmede seansın son 10 dakikası içerisinde işlem
olmaması halinde, gerçekleşen en son beş işlemin ağırlıklı ortalaması uzlaşma fiyatıdır.
• İçinde bulunulan günde seans boyunca hiç işlem olmaması halinde bir önceki güne ait
uzlaşma fiyatı esas alınır.
• Diğer hallerde ise uzlaşma fiyatı, oluşturulan komite tarafından piyasa koşullarını
yansıtacak şekilde tespit ve ilan edilir. Fiyat tespit komitesi borsa personeli ve üyeler
arasından seçilir.

Gün sonunda belirlenen uzlaşma fiyatı taraflar açısından geçici kar zararların
hesaplanmasında kullanılırken son işlem günü uzlaşma fiyatı taraflar açısından pozisyonların
kapatılmasında esas alındığından ayrı bir öneme sahiptir. Son işlem günü uzlaşma fiyatı taraflar
açısından kesin kar zarar oluşumunu belirler. Yani önceden alınan pozisyonun kapanış fiyatı
olmaktadır. Bu nedenle son işlem günü uzlaşma fiyatının belirlenmesinde aynı sözleşme için
farklı bir yöntem uygulanabilir.
Bunun amacı ise vadeli işlem piyasasında son işlem günü belirlenen uzlaşma fiyatının
dayanak varlığının cari piyasadaki gerçek fiyatını yansıtmasını sağlamaktır.
Son işlem günü uzlaşma fiyatı: Vadeli işlem borsalarında işlem gören sözleşmelerde
işlemlerin yapılabildiği son işlem günü sonunda tarafların yükümlülüklerini yerine
getirmesinde baz alınacak uzlaşma fiyatıdır.
Spot fiyat: Teslim ve tesellüm işlemlerinin çok kısa bir süre içerisinde
gerçekleştirileceği alım satımlarda o an için geçerli piyasa fiyatıdır.
Vadeli fiyat: Alım satıma konu ürünün fiyatının bugünden tespit edilerek teslim ve
tesellümün gelecekte yapılacağı sözleşmelerde belirlenen fiyattır. Vadeli fiyat taşıma maliyetini
de içerir.
Kullanım fiyatı: Bir ürünü belli bir vadede veya belli bir vadeye kadar alma veya satma
hakkı veren sözleşmelerde (opsiyonlarda) vadede alım veya satımda uygulanacak fiyattır.

14.2. Opsiyon Sözleşmeleri
Opsiyon sözleşmesi, alan tarafa, üzerine opsiyon yazılan mal veya kıymeti gelecekte
belirli bir tarihte veya tarihe kadar, belli bir fiyattan, belirlenen miktarda alma veya satma
hakkını sağlayan sözleşmedir. Dolayısıyla opsiyon sözleşmesi, alıcı taraf açısından bir hak
sağlamakta, buna karşılık satıcı tarafı bu hakkı satan taraf olarak yükümlülük altına
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sokmaktadır. Alıcı taraf, opsiyon sözleşmesiyle tanınan hakkı satın alırken bunun için bir para
öder, bu paraya opsiyon primi denir. Bu primi alan taraf ise satıcı taraftır.
Opsiyon sözleşmeleri sigorta primi ödenmesi işlemine çok benzer. Evin yanması veya
hırsızlık gibi risklerin getirebileceği zararlara karşı, evler ve içindeki eşyalar sigorta şirketlerine
belirli bir süre boyunca sigorta ettirilerek, bunun karşılığında sigorta primi ödenir. Eğer ev
yanar veya hırsızlığa uğrarsa, sigorta şirketi primi ödeyen sigortalının zararını tazmin eder. Bir
portföy yöneticisinin, spot piyasada meydana gelebilecek olumsuz gelişmelere veya fiyat
düşüşlerine karşın, portföyü üzerinden gerçekleşebilecek zararı en aza indirmek veya belli bir
seviyede sabitlemek amacıyla opsiyon sözleşmesi (satım opsiyonu -put option-) satın alması ve
bunun karşılığında prim ödemesi işlemi, temelde yukarıda anlatılan ev sigortalama işlemine
oldukça benzemektedir. Opsiyon sözleşmesi satın alan portföy yöneticisinin yaptığı işlem de
finans literatüründe “portföy sigortalanması” (Portfolio Insurance) olarak adlandırılmaktadır.
Bir opsiyon sözleşmesi aşağıdaki bilgileri içerir.
• Opsiyonun tipi: Avrupa veya Amerikan tipi opsiyon
• Sözleşme tipi: Call (Alım) opsiyonu veya Put (Satım) opsiyonu
• Opsiyona konu mal veya kıymet: Hisse senedi, tahvil vb.
• Kullanım fiyatı: Opsiyonun sağladığı hakkın kullanılacağı fiyat
• Vade sonu: (Örnek: Mart ayının 3. Cuması, Haziran ayının ilk iş günü)
• Prim: Opsiyonun fiyatı

14.2.1. Opsiyon Terimleri
Avrupa tipi opsiyonlar: Opsiyonu alan tarafın, sözleşmeye konu mal veya kıymeti
satın alma veya satma hakkını sadece vade sonunda kullanmasını sağlayan opsiyonlardır.
Amerikan tipi opsiyonlar: Vade sonu da dahil olmak üzere opsiyon alıcısına istediği
zaman hakkını kullanma imkanını sağlayan opsiyonlardır.
Opsiyonlara kullanım sürelerine göre Amerikan tipi veya Avrupa tipi denmesinin sebebi
bu opsiyonların Avrupa veya Amerika’da alınıp satıldığını göstermemektedir. Günümüzde
gerek Amerika Birleşik Devletleri’ndeki, gerekse Avrupa’daki vadeli piyasalarda her iki tip
opsiyon da işlem görmektedir.
Alım opsiyonları: (Call Options) Opsiyonu alan tarafa, sözleşmeye konu mal veya
kıymeti önceden belirlenmiş bir fiyattan (kullanım fiyatı), satın alma hakkını sağlayan
opsiyonlardır.
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Satım opsiyonları: (Put Options) Opsiyonu alan tarafa, sözleşmeye konu mal veya
kıymeti, önceden belirlenmiş bir fiyattan (kullanım fiyatı) satma hakkını veren opsiyonlardır.
Kullanım fiyatı: (Exercise Price, Strike Price) Sözleşmeye konu mal veya kıymetin,
opsiyon kullanıldığında, alınıp satılacağı fiyattır.
Kullanım: Opsiyonu alan (Uzun) tarafın kendisine ait olan hakkı kullanması işlemidir.
Vade sonu: Opsiyonu kullanma hakkının son günüdür.

14.2.2. Opsiyon Piyasası İşlemleri
Opsiyon sözleşmesi satın alan tarafın vade sonuna kadar üç alternatifi vardır:
• Almış olduğu opsiyonu satabilir.
• Opsiyonu kullanabilir
• Kullanım süresi dolana kadar bekler ve kullanmaz, dolayısıyla verdiği opsiyon primi
kadar zarar eder.

Opsiyonu satan (yazan) tarafın da üç alternatifi vardır:
• Satmış olduğu opsiyon sözleşmesini satın alabilir, böylelikle pozisyonunu kapatmış
olur.
• Opsiyonu sattığı taraf hakkını kullanmak isterse yükümlülüğünü yerine getirir.
• Kullanım süresi dolana kadar opsiyonu alan taraf hakkını kullanmazsa aldığı opsiyon
primini kar olarak kayıtlarına geçirir.

14.3. Uluslararası Finansal Piyasalar
Uluslararası Finansal Piyasa: Ulusal fonların yabancılar tarafından veya yabancı
fonların yerli kulanıcı-lar tarafından kullanıldığı piyasalardır. Temel fonksiyonu; sinir ötesi fon
akımlarına imkan sağlamaktır.
Yurtiçi piyasa: Bır finansal işlemin iki tarafının da aynı ülkede yerleşik kişi ve
kurumlardan oluşmasıdır. Bunlara yerel finansal piyasa da denir.
Uluslararası piyasa; Taraflardan birinin yabancı bir ülkede oturması veya bunların iş
merkezlerinin başka bir ülkede olmasıyla oluşan piyasadır. Londra, Tokyo, NewYork en büyük
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finans piyasalarıdır. Ayrıca Paris, Frankfurt, Zürih, Singapur, Hong Kong’ta gelişmiş
piyasalardır.
Kıyı ötesi (0ff shore) Piyasa: Fon alışverişinin yabancı lardan yabancılara olduğu
piyasadır. Lüksemburg, Bahamalar, Bahreyn, Cayman Adaları gelişmiş kıyı ötesi piyasalardır.
Uluslararası piyasalar 1970’Ierin başından itibaren gelişmeye başlamıştır. Bunun
nedenleri;
- Ekonomik istikrarsızlık
- Belirsizliğin artması
- Yeni finansal ürünlerin geliştirilmesi
- Bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin gelişmesidir.

14.3.1. Uluslararası Finansal Piyasaların Fonksiyonları
1- Daha uygun koşullarda yabancı piyasalardan fon sağlanması
2- Sınır ötesi fon akımlarına olanak sağlanması
3- Daha yüksek getiri elde etmek amacıyla yatırımcıların tasarruflarını yurt dışı
piyasalarda değerlendirmesi
4- Yabancılardan yabancılara fon akımını sağlaması

14.3.2. Uluslararası Finansal Piyasaların Özellikleri
- Uluslararası finansal piyasa olmanın en önemli koşulu gelişmiş bir ekonomi ile
ekonomik ve siyasal istikrardır.
- Sınır ötesi piyasaların gelişebilmesi için fonların serbestçe ulusal sınırların dışına
çıkarılmasına izin verilmiş olmalıdır.
- Maliyet avantajı sağlar.
- İşlem hacmi büyüktür, ülkeye özgü yasal sınırlamalar yoktur.
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14.4. Uluslararası Finansal Piyasa Türleri
14.4.1. Uluslararası Para Piyasaları
Banka kredilerinin ve diğer kısa vadeli kaynakların yurtdışında kullanılması amacıyla
yabancılara arz edilmesiyle oluşan piyasadır.
Kısa vadeli uluslararası fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasadır.

a) Eurodolar veya Euorpara Piyasaları
Eurodolar piyasası; Bir ulusal paranın, o paranın ana ülkesi dışındaki piyasasıdır. II.
Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan, 1960’laran sonra hızla gelişen piyasadır.
Europara: Kendi ülkesi sınırları dışında işlem gören paradır.

Europara piyasalarının özellikleri
- Europara mevduat veya kredileriyle işlem yapan ve finansal aracılık rolünü üstlenen
eurobankalar tarafından oluşturulmuş piyasalardır.
- Bankalar bu piyasanın en önemli kurumlarıdır.
- İşlemlerin telefon ve teleksle yapıldığı bankalararası bir piyasadır.
- Bu piyasada bankaların bankalarla yaptığı işlemlere interbank işlemleri denir. Bu
işlemlerin yapıldığı piyasaya toptan piyasa denir.
- Bankaların müşterileriyle yaptıkları işlemler perakende piyasayı oluşturur.
- Asıl müşterileri uluslararası şirketlerdir.
- Eurodolar piyasaları, Avrupa piyasası, ABD ve Kuzey Amerika piyasası, Uzakdoğu
ve Asya piyasası, Orta Doğu piyasası, Karaip piyasası olmak üzere coğrafi açıdan beş grupta
toplanır.
- Bankalar Europara piyasalarından topladıkları yabancı mevduatları kredi olarak
vererek europara yaratırlar.
- Mevduat ve kredilerin vadeleri 1 hafta ile 3 ay arasındadır.

Eurodolar piyasası;ABD dolarından Avrupa’daki bankalara mevduat olarak yatırılması
ve kredi olarak verilmesiyle ortaya çıkmıştır.
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Eurodolar Piyasasının Gelişmesinin Nedenleri;
1- Politik ve kurumsal faktörler
2- ABD’nin ödemeler bilançosu açıkların önemli boyutlara ulaşması
3- ABD firmalarının uluslararası özellik kazanması
4- Petrol fiyatlarındaki artışlar.
5- ABD’deki yasal düzenlemelerdir.

b) Euro kredi
Bankaların içinde bulundukları ülke parasının dışındaki paralarla açmış oldukları
kredilerdir.
- Değişken faizlidir.
- LIBOR faiz oranı esas alınır.
- LIBOR üzerine, vadeye, kullanılan paranın cinsine ve alıcının riskine bağlı olarak faiz
farkı eklenir. Bu farka, spread, risk primi, marj denir.
- Genelde kısa vadelidir (Ancak 10 yıla kadar olanlar da vardır)
- Krediler bir yüklenici grubu veya bankalar sendikasyonu tarafından sağlanır.
Sendikasyonda lider veya öncü banka bulunur.
- Kredi sendikasyonu riski dağıtmak ve büyük tutarda kredi vermek için oluşturulur.
- Bu piyasalarda alıcıların kredibilitelerinin yüksek olması, işlem tutarının büyük olması
ve yasal kısıtlamaların olmaması nedeniyle faiz marjı düşüktür. Genelde dolar olarak
kullanılır.

c) Euro Borç Senetleri
Yabancı ülke parasına bağlı olarak çıkarılmış eurodolar piyasasında satışa sunulan borç
araçlarıdır.
- Ödeme gücü yüksek işletmelerce çıkarılır
- İkincil piyasaları vardır
- Faiz oranları; LIBOR + SPREAD olarak belirlenir.
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- İhraççı tarafından çıkarılır ya da bankalar konsorsiyumu satışa aracılık eder ve
satılmayanları alma garantisi verir.

d) Euro finansman bonoları
Bir başka ülkenin parasına bağlı olarak çıkarılan kısa vadeli menkul kıymettir.
Borçlanma aracıdır.
- Kredi itibarı yüksek firmalarca,güvencesiz olarak hamiline düzenlenir.
- İhraççı doğrudan pazarlayabilir veya bankalar konsorsiyumundan aracılık hizmeti alır.

Uluslararası Bankacılık
Finans sektöründe II. Dünya sonrasında sonraki en önemli gelişme bankacılığın
uluslararalılaşmasıdır.
Uluslararası bankalar; Çeşitli kanallarla yurt dışındaki müşterilerine hizmet sunan
bankalardır.
Uluslararası Bankacılık Hizmetleri
- İthalat ve ihracatın finansmanı
- Spot ve vadeli döviz işlemleri
- Yerel para ile yabancılardan mevduat toplama ve yabancılara kredi açma
- Kredi sendikasyonları oluşturmak veya katılmak
- Underwrıtıng hizmeti sunmak
- Yabancı projelerin finansmanına katılmak
- Mali konularda bilgi ve nakit yönetim hizmetleri sunmak
- Yabancı bir ülkede bankacılık işlemleri yapmaktadır.

Kıyı Bankacılığı; Ülke dışından toplanan fonların yine o ülke dışında kullandırılmasını
amaçlayan ve mali, hukuki kolaylık sağlayan merkezlerde yapılan bankacılık türüdür.
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20. yy’ın ikinci yarısından sonra ortaya çıkmıştır. Esas olarak bir kısım yurtiçi
bankacılık işlemlerinin dışarıda açılan sembolik şubeler kanalıyla yürütülmesidir. Yurtiçi
kısıtlamalardan kaçınmak için yaratılan dolambaçlı bir yoldur.

Off-Shore Cenneti Cayman Adaları
Pasifik’te yer alan ve İngiliz kolonisi olan Cayman Adaları, gelişmiş alt yapısı, politik
istikrarı ve turizm sektörüyle dünyanın en önemli kıyı (off-shore) bankacılığı merkezlerinden
birisidir. Yaklaşık olarak 40.000 kişinin yaşadığı ve işsizliğin olmadığı adada, kayıtlı 40.000
işletme bulmaktadır. Finansal kurumlara çok cazip imkânlar sunan adada, hemen hemen
dünyanın bütün tanınmış bankalarının şubeleri veya ofisleri faaliyet göstermektedir. Bu
merkezde yapılan bankacılık işlemleri; mevduat, tahvil ihracı, döviz işlemleri, konsorsiyum
kredileri, bireysel bankacılık, senet ıskontosu, yediemin (trust) işlemleri ve uluslararası
kurumsal hizmetlerdir. Cayman Adaları, sunduğu imkânlar ile euro para piyasalarıyla rekabet
edebilme imkânına sahiptir.
Cayman Adaları’nda faaliyet gösteren finansal kurumlara tanınan bazı avantajlar
şunlardır:
- Kurum, sermaye iradı, stopaj, mülk vergisinden muaf, çalışanlar da gelir vergisinden
muaf tutulmaktadır.
- Döviz kontrolü bulunmamaktadır. Dolayısıyla, ada içine ve dışına serbestçe para
transfer edilebilmektedir.
- Yedek aktif bulundurma zorunluluğu yoktur.

Gizliliğin korunmasına ilişkin her türlü yasal düzenleme mevcuttur. Fakat ada yönetimi,
sağladığı serbestliğe rağmen, bir suç olasılığının ortaya çıkması durumunda, bilginin açıklanma
yetkisinin kendilerinde bulunduğunu taahhüt etmektedir.

Kıyı bankacılığı ikiye ayrılır.
a) Kağıt merkezler; Kıyı bankacılığının fiilen yapılmadığı yalnızca o ülkenin sağladığı
mali ekonomik avantaj ve faaliyet serbestiliğinden yararlanmak ve bu sayede maliyetleri
düşürmek, karı maksimize etmek amacıyla tercih edilen merkezlerdir. Bankaların kağıt
merkezlerdeki sınırlı işlem yapan şubelerine; kabuk şube, Pirinç levha, hücre ya da kübik denir.
Bahama ve Cayman adalarındaki işlemlerin önemli kısmı kağıt merkez işlemidir.
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b) Fonksiyonel merkezler; Kıyı bankacılığının her türlü işlemlerinin fiilen yapıldığı
merkezlerdir. Londra, Zürih, Paris, Frankfurt, NewYork, Hong Kong bunlara örnektir.
Türk bankaları kıyı bankacılığı için KKTC’nı tercih etmişlerdir.

14.4.2. Uluslararası Sermaye Piyasaları
Uluslararası uzun vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasalardır. ikiye ayrılır.

14.4.2.1. Uluslararası Tahvil Piyasası
Yabancı piyasalarda satılmak üzere yabancı ülkenin para cinsiyle çıkarılan tahvillerin
işlem gördüğü piyasadır.

a) Yabancı Tahvil Piyasası
Bir yabancı paraya bağlı olarak çıkarılan ve o ülkede satışa sunulan tahvillere yabancı
tahvil denir.
Yabancı tahviller;
-Belli bir yabancı paraya sahip, o yabancı paranın ait olduğu ülkede satışa sunulur.
-Yabancı ülkenin yasalarına uygun çıkarılmalıdır.
Dünyadaki en büyük
Lüksemburg’tur.

yabancı tahvil piyasaları;ABD, İsviçre, Japonya ve

-Genellikle o ülke banka ve finans kurumlarından oluşan bir bankalar konsoriyumu
aracılığıyla ihraç edilir.

b) Euro Tahvil Piyasası
Bağlı olduğu paranın kullanıldığı ülkede ve çıkaran kurumun ülkesinde satışına izin
verilmeyen tahvillere Euro Tahvil denir.
Euro tahvil belirlendiği para birimini kullanmayan ülkelerde satılan tahvillerdir.
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Euro Tahvillerin Temel Özellikleri:
a) Europara cinsinden euro piyasalarda çıkarılır.
b) Faiz oranları taraflarca belirlenir.
c) Hamiline yazılı olarak ihraç edilir.
d) Vergiden muaftır.
e) Ulusal, yasal düzenlemelerden muaftır.
f) Teminatsızdır.
g) Bir veya birden fazla borsaya kote edilebilir.
h) Uluslararası bir sendikasyon aracılığıyla, aynı anda birçok ülkede satışa sunulur.

Vadesi genelde 7 yıldan uzundur. İtfa veya geri satın alma fonuna sahiptir.Geri çağırma
özelliğine sahiptir.
Euro tahvil piyasasının ödünç alanlara sunduğu avantajlar:
a) Serbestlik
b) Esneklik
c) Faiz maliyetlerinin düşük olması
d) Vade
e) Kurumsal çerçevedeki uygun ilişkiler

Yatırımcılara sunduğu avantajlar:
a) Vergi
b) Gizlilik
c) Emniyet
d) İkincil piyasasının olmasıdır.
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Euro tahvil piyasalarının oluşmasının nedeni hükümet kısıtlamalarının dışında kalmaları
ve vergilendi-rilmemeleridir. Euro tahvillerin dayandığı temel para birimi ABD dolarıdır.
Bunun dışında, Yen, Sterlin, Euro gibi konvertibl para birimleri de kullanılır.
Euro tahviller, kur riskinden yatırımcının korunması için birden fazla para birimine veya
bir sepete (SDR veya ECU) bağlı olarak da çıkarılabilirler.
Uluslararası tahvil türleri:
a) Sabit faizli uluslararası tahvil
b) Değişken faizli uluslararası tahvil
c) Hisse senedine dönüştürülebilir uluslararası tahvildir.

14.4.2.2. Uluslararası Hisse Senedi Piyasası
İhraç edilen hisse senetlerinin yurt dışı piyasalardan satıl-ması uluslararası finansal
piyasalardan fon sağlamanın diğer bir yoludur. Bunun yararları:
a) Hisse senetlerini alan yatırımcılar çeşitlendirilir. Böylece işletme tek bir ulusal
piyasanın kısıtlamalarından soyut-lanmış olur.
b) Hisse senedine olan talebin artmasını sağlayarak hisse senedinin fiyatını yükseltir.
c) Tahvil ihracı bir reklam aracı olur. Firmaların uluslar-arası piyasalarda adı duyu1ur.

Uluslararası hisse senedi piyasasının gelişmesinde depo menkul kıymet sertifikalarının
önemi büyüktür. Bunlara depo sertifikası ya da Amerikan Emanet Makbuzları da denir.
Amerikan Emanet Makbuzu; ABD piyasalarında işlem gören depo edilmiş hisse
senetlerini temsil eden menkul kıymettir.
IMKB ULUSLARARASI PAZAR (IMKB UP): Yabancı borçlanma araçlarının
doğrudan, yabancı şirketlerin hisse senetlerinin ise depo sertifikası olarak işlem gördüğü
pazardır.
Uluslararası tahvil ve bono piyasası 24.02.1997’de Depo sertifikaları piyasası ise
25.07.1997’de faaliyete başlamıştır.
Yabancı sermaye piyasası araçlarının pazarda işlem görmesi IMKB Yönetim Kurulu
kararıyla gerçekleşir. Kullanılan para birimi ABD dolarıdır.
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1- IMKB UP Depo Sertifikaları Piyasası
Depo Sertifikaları; Yabancı hisse senetlerini temsilen çıkarılan ve hisse senetleriyle aynı
hakları sağlayan menkul kıymettir. Depo sertifikaları pazarı Kot içi ve Kot dışı pazar olarak
ikiye ayrılır:
Bu piyasada seanslar; her işgünü saat 13.00-16.30 arasında yapılır.
İşlem gören depo sertifikalarının menkul kıymet ve nakit takas işlemlerini IMKB Takas
ve Saklama Bankası A.Ş tarafından muhabir bankalar aracılığıyla yapılır. Takas süresi 3 iş
günüdür.

2- IMKB Uluslararası Tahvil ve Bono Piyasası
Bu piyasada, kesin alım-satım işlemleri ve Repo-Ters repo işlemleri yapılır.
Kesin alım-satım işlemleri bankalar ve aracı kurumlar tarafından yapılır. Emirler en az
3 gün en fazla 90 gün valörlü olarak verilebilir. Her işgünü 10.00- 17.00 arasında işlem yapılır.
Repo ve Ters repo işlemlerini ise sadece bankalar tarafından ABD doları üzerinden
yapılır. Emirlerin vadesi 1 gün ile 1 yıl arasında değişir. Her iş günü 10.00-16.00 saatleri
arasında yapılır.
yapılır.

İşlemlerin Takas ve saklaması, Takasbank tarafından muhabir bankaları aracılığıyla
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